
Paziņojums.
Saeimas sestās un septītās sesijas
starplaikā ministru kabinets Latvijas
Republikas Satversmes 81. panta
kārtībā izdevis un -iesniedzis

Saeimai sekošus noteikumus:
1. Pārgrozījumi noteikumos par ār-

zemju pasēm.
2. Konsulārais reglaments.
3. Noteikumi par papildu atalgojumu

augstskolas mācības spēkiem par
nokalpoto laiku.

4. Noteikumi par aizsargu baku potē-
šanu.

5. Pārgrozījums noteikumos par baptistu
draudzēm.

6. Papildinājums kreditlikumos.
7. Pārgrozījums Latvijas hipotēkubankas

statūtos.
8. Noteikumi par akciju un paju sa-

biedrību rezerves kapitālu.
9. Noteikumi par kuģu hipotēkām un

jūras prasībām.
10. Noteikumi par termiņa noteikšanu

agrārās reformas likuma I. daļas
3. panta e punktā un 14. pantā
paredzēto lūgumu iesniegšanaiattie-
cībā uz īpašumiem, kuri pievienoti
Latvijai, regulējot robežas ar Igauniju.

11. Pārgrozījumi likumos par Latgales
apgabaltiesas vecākā notāra aktu
apstiprināšanu.

12. Pārgrozījumi un papildinājumi likumā
par laulību un civilstāvokļa aktu
reģistrāciju.

13. Noteikumi par piešķirto valsts fonda
zemju un citu objektu vērtības aiz-
sardzību.

14. Papildinājums Valsts zemes bankas
statūtos.

15. Noteikumi par tekoša rēķina un
krājkases operācijām pasta un tele-
grāfa iestādēs.

Rīgā, 1925. g. 27. janvārī.

F. Vesmans,
Saeimas priekšsēdētājs.

J. Vesmans,
Saeimas sekretārs.

Paziņojums.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa

148. pantu Saeimas priekšsēdētājs "dara
zināmu š. g. 23. janvara_plenārsēde pie-
ņemtu sekošu Saeimas lēmumu:

Saeima nolemj noraidīt 81. panta
kārtībā izdotos pārgrozījumus un pa-
pildinājumus likumā par laulību un
civilstāvokļa aktu reģistrāciju.

1925. g. 27. janvārī.
F. V ejsmans,

Saeimas priekšsēdētājs.

SAEIMA

Sēde 27. janvāri.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
palksten 5,5.

V. Salnajam pagarina atvaļinājumu no
28. janvāra līdz 5. februārim.

Nokārto pārgrozības komisijās.
Ministru prezidenta iesūtīto valsts

kuģu pārvaldes statūtu projektu nodod
budžeta komisijā.

Pabeidz apspriest un pieņemt trešā
lasījumā likumu par zemes ce-
hiem. Nobalsošanu par likumu visā
visumā atliek līdz redakcijas komisijas
ziņojumam. Trešā lasījumā apspriež un
pieņem ari likumu par naudu,
bet nobalsošanu par likumu visā visumā
atliek.

Pieņem ari trešā lasījumā papildi-
nājumus un pārgrozījumus
likumā par Latvijas izglī-
tības iestādēm.

Pēc tam, grozot dienas kārtību, sāk
apspriest skolotāju pensiju
likumu. Pēc debatēm vienbalsīgi no-
lemj pāriet uz likuma lasīšanu pa pan-
tiem un tad sēdi slēdz.

Nākošā sēde piektdien, pulksten 5.

valdības rīkojumi un pavēles

Papildinājums
noteikumos par obligatorisko
skolu skolotāju darba laika

aprēķ nāšanu.
Noteikumos par obligatorisko skolu

skolotāju darba laika aprēķināšanu (Lik.
krāj. 1922. g., 198) papildināt ar sekošu
3.-a punktu:

3.-a. Kurlmēmo un garīgi defektivo
bērnu skolu skolotājiem par
klases audzinātāja pienākumu iz-
pildīšanu un par uzraudzību in-
ternātos ieskaitīt 6 stundas nedēļā.

Šis papildinājums stājas spēkā ar š.g.
1. februāri.

Rīgā, 1925. g. 15. janvārī,
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Izglītības ministrs E. Felsbergs.

Rīkojums Nr. 11.
1925. g. 22. janvāri.

Atjaunot zvejniecības un zivkopības
nodaļu pie zemkopības ministrijas lauk-
saimniecības pārvaldes, skaitot no š. g.
20. janvāra, uzdodot zvejas udeņu_ un
dīķsaimniecību iznomu izdarīt saziņa ar
zemju pārvaldi.

Zemkopības ministrs H. Celmiņš.
Zemkopības departamenta direktors

P. Grāvs.

Rīkojums.
1925. gada 21. janvāri.

Pamatojoties uz likuma par eksportēja-
mās gaļas un tās pārstrādājumu kontroli
9. un 10 §§ (1924. g. .Valdības Vēst-
neša" 122. numurā) kontroles izdevumu
segšanai par laiku no 1924. g. 15. jūnija
līdz 1924. g 31. decembrim nosaku at-
līdzību :

1. Centr. sav .Konzums" Ls 2.437,02
2. Marriot & Seligmann. , 3.422,58
3. Šeilers Otto ..... 843,77
4. Tilners Gotfrids. . . . 2.919,92
5. Šeflers Rūdolfs . . . . 44,89
6. Fr. Strauss ..... 4,86

Par laiku no 1925. g. 1. janvāra līdz

31. martam, kontroles izdevumu segšanai
maksā:

1) cūku eksportkautuves
a) Centr. savienība .Konzums" —

Ls 240,— mēnesī un 1 santimu no
katra kilograma eksportētās gaļas
ražojumu,

b) Marriot & Seligmann — Ls 120—
mēnesi un 1 santimu no katra kilo-
grama eksportētās gaļas ražojumu.

2) pārējās eksportfirmas — 2 santimi
no katra kilograma eksportētas gaļas
ražojumu.

Visas sumas par laiku no 1924. g.
15. jūnija līdz 31. decembrim iemaksā-
jamas Latvijas bankā uz lauksaimnie-
cības pārvaldes tekoša rēķina N° 262
līdz š. g. 31. janvārim.

Par tekošo gadu mēneša nomaksas,
tāpat 1 sant. un 2 sant. no kilograma
pēc iepriekšējā mēnesī izvesto gaļas
ražojumu daudzuma jāiemaksā mēnesi
uz priekšu Latvijas bankā uz augš-
minētā rēķina.

Ar šo atceļu .Instrukcijas par ekspor-
tējamās gaļas un tās pārstrādājumu kon-
troles kārtību" §3 (.Valdības Vēstnesis"
N° 98 — 1924. g.) to daļu, kura nosaka
veterinar-sanitaro atlīdzību.

Zemkopības ministrs H. C e 1 m i ņ š.
Finansu ministrs J. Blumbergs.
Zemkopības departamenta direktors

P. Grāvs.

Rikojums
visiem apriņķu priekšniekiem
un pilsētu prefektiem zinā-

šanai un izpildīšanai. t
Krievijas republikas pilnvarotā priekš-

stāvnieciba (Konsulāra daļa) Latvijā ar
1923. g. 3. novembra verbalnotu pa-
ziņoja, ka Krievijas pavalstniecībā ap-
stiprināti, t. i. pārgājuši apakšā minētie
Latvijas pilsoņi:

1) Kārlis Jēkaba dēls Polis, dzimusi
Valkas apriņķī.

2) Hermanis Anša d. Vanags.
3) Anna Kārļa meita Vanag, dzimus.

Lutriņu pagastā, Kuldīgas apriņķi.
4) Olga Jēkaba m. Polis, dzimis

Pedeles pag, Valkas apr.
5) Minna Andreja m. Remess, dzim.

Ungurmuižas pag., Daugavpils apr.
6) Lība Jāņa m. Spalis.
7) Kārlis Mārtiņa d. Spalis, dzimis

Zvārdes pag., Kuldīgas apr.
8) Mozus Chaima dēls Rozenšteins,

dzimis Jelgavā.
9) Raele Zālamana m. Stekol, dzim.

Daugavpilī.
10) Hermanis Ādama d. Remess,

dzim. Stundas pag., Kuldīgas apr.
11) Antons Jāņa d. Novikovs, dzim.

Rēzeknes apriņķī, Andrenu pagasta
Čegelnu sādžā.

12) Late Viļā m. Tine.
13) Marija Jāņa m. Tine, dzim. Jelga-

vas apr, Džūkstes pag.
14) Eduards Jāņa d. Avotiņš, dzim.

Daugavpils apr., Ungurmuižas pag.,
Ošabebri sādžā.

Ņemot vērā, ka uzrādītie pilsoņi pār-
gājuši Krievijas pavalstniecībā, neizlūdzot
no iekšlietu ministrijas attiecīgu piekri-
šanu un ka šādā gadījumā, saskaņā ar
pavalstniecības likuma VIII. pantu mi
nētās personas zaudējušas Latvijas pa-
valstniecību, iekšlietu ministrijas admini-
stratīvais departaments lūdz attiecīgas
policijas iestādes un amata personas no-
skaidrot ar izziņām pavalstniecību zau-
dējušo pilsoņu agrākās piederības vietas
un parūpēties par šo pilsoņu izslēgšanu
no attiecīgiem sarakstiem.

RīgS, 17. janvārī 1925. g. Ws 25919.

Iekšlietu ministrijas administratīvā
departamenta vicedirektora v. i.:

L u d i ņ š
Nodaļas vadītāja v. i.: Ābels.

Udota uz 1925. g. .Valdības
Vēstneša' 13. numurā publi-
cēto .noteikumu par aizsargu
baku potēšanu" 8. p. pamata.

Instrukcija
pie noteikumiem par aizsargu

baku potēšanu.
Vispārējie noteikumi.

1. Aizsargu baku potēšanas noteikumu
izvešana dzīvē piekrīt pašvaldības iestā-
dēm, kādēļ tās vada visus baku potēša-
nas darbus savās administratīvās robe-
žās. Tuvākā uzraudzība par pašvaldību

iestāžu darbību potēšanas lietās piekrīt
attiecīgiem apriņķu un pilsētu ārstiem
vai pilsētu veselības nodaļu vadošiem
ārstiem, bet galveno uzraudzību par aiz-
sargu baku potēšanu, kā ari statistisko
datu apstrādāšanu izdara iekšlietu mi-
nistrijas veselības departaments.

2. Dzimtsarakstu nodaļas ikgadus līdz
1. martam piesūta attiecīgai pašvaldības
iestādei sarakstus par bērniem kuri pē-
dējā gada laikā dzimuši (1. forma). Fēc
šiem sarakstiem pašvaldības iestādes iz-
gatavo sarakstus par pirmo reizi potēja-
miem bērniem un papildina tos ar at-
kārtoti potējamo sarakstiem (2 un 3. for-
mas) , noteic potēšanas iecirkņu?, pieai-
cina ārstus-polētājus un nosaka potēša-
nas maksas lielumu.

Piezīme. Pēc pašvaldību ieskata
mazturīgie atsvabināmi no jebkādas
maksas.

3. Laikā no 1. maija līdz 30. sep-
tembrim ātsti-potētāji, iepriekš noteiktās
dienās un vietās, izdara ikkatrs savā
iecirknī baku potēšanu un tādā pašā kār-
tībā potēto apskatīšanu.

1. piezīme. Sapulcēšanās vietas
potētājiem jāizvēlas tā, lai zināmā
iecirkņa iedzīvotājiem nebūtu jāmēro
garāks ceļš par 10 klm.

2. piezīme. Izvedot potēšanu, ārsts-
potētājs par pieaicināt sev palīgā
ārstus, kā ari feldšerus, vecmātes

( un māsas, kas var uzrādīt apliecības
'par vajadzīgo zināšanu piesavinā-
šanos. Potēiies var ari pie citiem
ārstiem. Ārstu izdotās ap'iecības
jāpiesūta vēlākais līdz tā paša gada
15. oktobrim attiecīgai pašvaldības
iestādei, kura potēto ieved kopējā
potēto sarakstā.

4. Pašvaldību pārbaudītos un viņam
nodotos potējamo un potēto sarakstos
resp. žurnālos ārsts-potētājs, pret katru
potētā vārdu, attiecīgā aile atzīmē potē-
šanas rezultātus un beigās sarakstus ap-
stiprina ar savu parakstu. Pēc pabeigtas
potēšanas pašvaldīb?s iestādes savu
iecirkņu potēšanas sarakstus resp. žur-
nālus līdz ar attiecīgiem ziņojumiem
(4. forma) līdz 1. novembrim iesūta
attiecīgam apriņķa resp. pilsētas ārstam
vai pilsētas veselības nodaļas vadošam
ārstam revīzijai. Pēdējie, veselības de-
partamentam iesniedzamā gada pārskatā,
sniedz noteiktā laikā un pēc noteiktas
formas (5 forma) ziņas par baku potē-
šanas ga:tu savā apriņķi resp. darbības
rajonā.

5. Veselības departamerts rūpējas par
valsts apgādāšanu ar derīgu baku poti,
kādēļ visiem, kuri vēlas izgatavot resp.
ievest aizsargu baku poti, šo pošu pa-
raugi jāiesniedz veselības departamentam
pārbaudīšanai līdz 1. aprilim. Potēšanai
pielaisto pošu sarakstus veselības de-
partaments ikgadus līdz 15. aprilim iz-
sludina .Valdības Vēstnesi".

6. Baku zīmju formulāri izgatavojami
pēc klātpieliktiem paraig.em (6a, 6b un
6c formas).

Potēšanas izvešana.
7. Pirms potēšanas ārsts potētājs ap-

skata uz potēšanu atvestos bērnus, ap-
jautājas pie piederīgiem par viņu vese-
lības stāvokli un atraida tos bērnus,
kuri slimo ar grūtām akūtām vai kroni-
skām slimībām. Bērnus zem 3. mēn.
vecuma var potēt, ja tie ir pilnīgi vese i.

8. Izdarot potēšanu, ārsts resp. po-
tētājs ievēro vislielāko tīrību, tiklab zī-
mējoties uz savām rokām, potēšanai
lietojamiem instrumentiem un potējamo
vietu, kā ari pašu poti, kādēļ rokas un
sevišķi instrumenti pie katrreizējas lieto-
šanas_ sterelizējami, potējamā vieta de-
zinficējama ar alkoholu un pati pote
aizsedzama.

9. Potējot lielākos apmēros — pols
izlejama stikla trauciņā, kurpretim po-
tējot iz kapilarrorītēm -r- tā izpilināma

Saeima.
Ministru kabineta sēde 1925.g. 27. janvāri.
Papildinājums noteikumos par obligato-

risko skolu skolotāju darba laika
aprēķināšanu.

Rīkojums par eksportējamās gaļas kon-
troles izdevumu segšanai.

Instrukcija pie noteikumiem par aizsargu
baku potēšanu.

Rīkojums par Krievijas pavalstniecībā
pārgājušiem Latvijas pilsoņiem.

Rīkojums par zvejniecības un zivkopības
nodaļas atjaunošanu pie zemkopības
ministrijas lauksaimniecības pār-
valdes

Normalstatuti privātām slimnīcām.

]|aksa pat .Valdības Vēstneši' sākot ne 1, Janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pat 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
par atsevišķu numura: saņemot

tkspedrcija — , 6 .
pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības j^&„ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot ^^J^^^^ib^^ un svetkudienas

Rsd akcija: SaWiB.'9%IIBfe ^^^,
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ns 3. Tel. N°9-89
^^^^^^^^^ Wgf» PN* l- TeL Ng 9"57

Runas stundas no 11—12 ^r^S^fflM!̂! Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — , 12 ,

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejigu
rindiņu — .16.

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — . 20 .



uz potējamā nazīša. Nekādā ziņa nav
atļauts poti iz rorītes izpūst ar muti.

10. Potēšana izdarāma uz rokas virs-
stilba, iegriežot apm. 4 vienu santimetru
garus un divus sarstimettus vienu no
otra atstatus paviršus griezienus ādā,
pie kam jāsargās griezt tik dziļi, ka va-
rētu parādīties asiņošana. Potējot no-
liegts lietot krusta 'griezumus vai dū-
rienus. Pote griezumos ar nazīša palī-
dzību viegli iecerzējama. Stingri noliegts
potes panešanai lietot pirkstus, pindzeles,
vai citus kādus priekšmetus. Pārpalikušo
poti nedrīkst atpakaļpildīt traukos un to
izlietot turpmākai potēšanai.

11 Potēšana uzskatama par sekmīgu,

ja pirmpotētiem attīstās vismaz divi
'baku pūslīši un atkārtoti potētiem -

vismaz divi mezgliņi vai pūtītes. ^
12 Uz potēšanu bērni jāved tin

mazgāti un tīrās drēbēs. Nekādā ziņā

nedrīkst vest bērnus uz potēšanu no
mājokļiem, kuros kāds slimo ar šarlaku,
masalām, difteritu, krāpu, garo kāsu,

plankumu tifu, rozi vai dabīgam bakām.
13 Aizsargu baku potēšana apm.

10 gadu laikā aizsarga no saslimšanas

ar dabīgām bakām, kādēļ bērni vis-
vēlākais pēc šī laika notecējuma atkārtoti
jāpotē.

t- forma. dzimtsarakstu nodaļas
(Jāizpilda dzjmtsarakstu ZI Ņ OJUMS

nodaļām).
par 192 g. dzimušiem bērniem.

?* Pirmo reizi potējamo bērnu Bērnu tēva, audžu tēva vai aizgādņa
d. ,
g , . „ \ Piezīmes
o! vārds un uzvārds _ «zimsanas vārds un uzvārds arods dzīves vieta<* mēnesis un diena

192 g (Paraksti.)

2 forma 192 g. pirmo reizi potējamo bērnu saraksts. Potēšanas žumais.

(Jāizpilda pašvaldības ..: ~- -——
iestādēm.) (apriņķī, pilsēta vai potēšanas iecirknī.)

.„ ,- „.? ,;,„;j„. r. 2 o.£ Baku potēšana nav 2 Ss^
Pirmo reizi potējamo bērnu Bērnu tēva, audzu tēva vai aizgādņa !g g "« notikusi S»g

: ! O. » « § * r- ^. 3S§

5 e >S Ē? § s a. >« 'g.go
<n ™ <D !£> «™ i<u S, raO.
«J CL"— ~K Jcn/O C« rr . vi
]£ a ? * - .^ē §. -a !S2 .2d ā -«, ._ Piezīmes?3 dzimšanas mēnesis , .. .. 3 5 2 jj o- ... ..... -o Ņ s

Z vārds un uzvārds vārds un uzvārds arods dzīves vista Snš 12. * *„ g likumīgi nelikumīgi g « «

S- un diena . .? •. £ §. "3 « §
~" 'S..S g. £ glS o

*S *1 Sg «1 3 a gšl .
I

, 192 g. (Paraksti.)

3 iorma 192 g. atkārtoti potējamo bērnu saraksts
(JāizpildapaŠvaldības Potēšanas žumais.

iestādēm) ļ (apriņķī, pilsēta vai potēšanas iecirknī).

Atkārtoti potējamo bērnu Bērnu tēva, audžu tēva vai aizgādņa ;|i| „ 2 |U «
BakU

^tust
""

I «•<-
« lv (i ra <g tļ« w ej -iZ-iE

.* ~«^
O- SU. g §

lS « Cl2!2 E

n. p-c <u 12.-- « g, !2 « °" | o '- «.- N
g vārds un uzvārds dzimšanas mēnesis un diena vārds un uzvārds arods dzīves vieta <£

^
.Ņ "* §.1? -£ ^ likumīgi nelikumīgi cļ3"5 «

Um x > ^ >n

*
192 g (Paraksti.)

4. forma.

(Jāizpilda pašvaldības iestādēm.) — ™ldes ziņojums par izvesto aizsargu baku potēšanu 192 g.

Kādās 'elpas _ Kādēļ pārbaudīšana nav V?' pa P°tešanas laiku
Kad potēšana izdarīta Kas un kur potēja Kāda pote lietota Ka izdarīta Vai potētie visi izdarita (vai bija traucē- kT^šari k

^*8 "l """^ f' Vai Pēc Paēšanas ii bijuši
potēšana iesākta (vai uzgaidāmās (ārsts, feldgers vai (no kurienes tā

pot ģjamas vjelas pārbaudīti un cik jumi siikta laika, stei- terits.ļarAlepus^hnkumū saslimšanas
un

nāves ga-

un pabeigta? - Potēšanas te!- ņemta un vai,zra- liels nepārbaudīto
dzafflu )auku dafbu> vai tīfs u. t. t. ? _ dījumi, kuri vedami sa-

pas bija šķirtas)? ' aijās par derīgu) i - ue/smieKcija. skaits? slimības dēl)? Vai P°_ tesatia nav sērgu karā ar po .ēšanu un cik i
. i dēļ pārtraukta un kur?

ļ ļ ; -

;
192g (Paraksti.)

5. forma.

(g^S!?U^ļi^gtSL)'Pārskats Par aizsar e u baku P°tēšaHU pīf 192 g.
Pirmo reizi potēti. JT I ' . Atkārtoti potēti. , T

« ^ "* Potēti ar panāku- u m m ! ī
a «*? miem. 'S ™- « [ S
H o _ ,1i S ^ wI 3Ž
S -2. S 6 : S 'S rf -2i §. Ē ' Piezīmes. II ^ I ^ ° ~ Piezīmes.

* g "S 2 ? 1 5 5 ?§ g c io u'^ iS Si S JJ S .2.

u ?" u >B <o. <^ o. o. o.
^ I

ūg q ^1 CŽE <g'E £ £

192 g ' (Paraksti).

6 a forma. \

(B-aFTrisī,) BAKU ZĪME.

— , g. vecs, dzīv
(Uzvārds un vārds)

potēts ar labiem panākumiem.
, 192 g
?N"(Ārsta paraksts.)

(SarkanTklā.) ATGĀDINĀJUMS PAR BAKU POTĒŠANU. ?^ fpot5iams 192 g-,

- ??_ , g. vecs, dzīv.
(Uzvārds un vārds)

potēts bez panākumiem.

-
' , 192 g

N"- (Ārsta paraksts.)

6c forma. _ .

(Dzeltenā krāsā.) BAKU ZĪME.

;.r-, r: . -~ g. vecs, dzīv....:
(Uzvārds un vārds.)

atkārtoti potēts ļ be2_panaoimtenJ ar panākumiem.

' , 192... g

^8 ,: < (Ārsta paraksts.)

Rīgā, 1925. g. 23. janvārī.

Iekšlietu ministrs L a i m i n š.

Veselības departamenta direktors J. K i v i c k i s.



Izdoti uz arstn. lik. Apstiprinu-
295. un 29n. p.p. r 1925. g. 23- janvārī

pamata. Iekšlietu ministrs
Laim i ņ š

Paraugs.

Normalstatuti
privātām slimnicām.

1. Slimnica dibināta tādu personu
ārstēšanai, kuras slimo piemēram ar
iekšējām, sieviešu, ķirurģiskām, bērnu,
acu, ausu, ādas, venēriskam vai citām
kādām slimībām.

Slimnica netiek uzņemtas personas,
kuras slimo ar lipīgām slimībām vai
vājprātību.

2. Slimnica tiek uzturēti no dibinā-
tāja personīgiem līdzekļiem.

Slimnicas vadītājs ir ārsts ar attiecīgu
speciālu izglītību.

3. Slimnicas vadītājs uzrauga kārtī-
bas un tīrības uzturēšanu tiklab pašā slim-
nīcā, kā ari visās pie viņas

^
piederošās tel-

pās ; gādā par pienācīgu iekārtu, saskaņā ar
ļiigienas un zinātnes jaunākām prasībām
un visos gadījumos atbild par slimnicas

klarbību.
4. Slimnica ierīkota gultām.
Vajadzības gadījienos, ar veselības

departamenta atļauju,gultu skaitu var pa-
lielināt līdz gultām.

5. Pie slimnicas var pievienot ambu-
lanci tādu slimnieku pieņemšanai, kuru

ārstēšanai nolemta pati slimnica.
Slimnicas priekštelpās jāizliek pazi-

ņojums par slimnieku pieņemšanas
stundām, kā ari slimnica nodarbināto
ārstu saraksts.

6. Slimniekiem, iestājoties slimnica,
jāuzrāda pase.

Sievietes grūtniecības stāvoklī un
dzemdētājas, ja tās vēlas savu vārdu

slēpt, iesniedz slimnicas vadītājam pasi
slēgtā kuvērā, kurš slimniecei, slimnicu
atstājot, neuzplēsts jāatdod atpakaļ.

Nāves gadījumos šie slēgtie kuvēri
izsniedzami tām personām, kuras slim-
nieci ievietojušas slimnica vai piesūtāmi
vietējai policijas valdei.

7. Par ārstēšanas maksas lielumu
slimnicas vadītājs vienojas ar pašu
slimnieku vai ar tā piederīgiem resp.
ar to personu, kura slimnieku ievietojusi

slimnica.
Iestājoties slimnica tās vadītājam ir

tiesība prasīt par ārstēšanu un eventuelām
operācijām zināmas sumas iemaksu uz
priekšu; visi pārējie ārstēšanas izdevumi
jānomaksā slimnicu atstājot vai ari pa
daļām, ja ar slimnicas vadītāju panākta
vienošanās par šādu ārstēšanas maksas
nokārtošanu.

8. Slimnicas dibinātājam vai īpaš-
ai iekam tiesība:

1) lietot īpašu slimnicas zīmogu, iz-
kārtni un ar slimnicas nosaukumu

apzīmētus formulārus;
2) griezties pie veselības departamenta

ar ierosinājumiem par šo statūtu
grozīšanu un papildināšanu ;

3) ar veselības departamenta atļauju
nodot savas īpašuma tiesības uz
slimnicu citai personai;

4) izsludināt uz vispārēju noteikumu
pamata, slimnicas atklāšanu, event.
viņas pārvietošanu, slimnica nodarbi-
nāto ārstu sarakstu un pieņemšanas
stundas, vai apstiprinātas kārtības
grozīšanu;

o) nodot ar veselības departamenta
piekrišanu slimnicas vadīšana uz
laiku citam ārstam;

6) slēgt sl.mnicu pavisam, vai pagai-
dām, nekavējoši par to paziņojot
veselības departamentam.

9. Slimnicas vadītājam jāvada slim-
nica pēc zinātniskās medicīnas prasībām,
Sz ņojireselības departamentam par katru
ārkārtēju gadījumu slimnica un ikgadus
noteiktā laikā jāiesniedz pārskats par
slimnicas darbību.

!' Slimnīcai jāved: slimnieku sa-
;ak:ts, resp. žurnāls ar alfabētisku re-
ģistri un slimības vēstures par katru
ārstēšanai uzņemto slimnieku, oie doku-
™eQti jāuzglabā slimnica tik ilgi, kamēr
ā_ pastāv, pēc kam tie nododami uzgla-
bāšanai valsts vēsturiskam archivam.

11. Visos gadījumos, kuri nav pare-
dzēti šos statūtos, slimnicas īpašniekam
m vadītājam jārīkojas pēc vispārējiem
ikamiem, valdības rīkojumiem un no-
e.kumiem .

Rīgā, 1925. g. 23. janvārī.

k
Veselības departamenta

direktorsJ.Kivickis.

valdības iestāžu paziņojumi.
Skolu pedagoģiskām padomēm.

Pēdējā laikā dažās skolās notikuši ne-
laimes gadījumi ar skolēniem. Nevainojot
par to tieši skolu pārziņus vai skolotā-
jus, skoluvirsvalde atrod par nepiecie-
šamu aizrādīt skolu pedagoģiskām pa-
domēm, piegriezt vairāk vērības skolēnu
uzraudzībai skolas telpās un ārpus tām,
Iii šādi gadījumi nevarētu atkārtotie?.
So uzdevumu veikšanai pieaicināmas
palīgā skolu padomes.

Aizrādām, ka visvairāk nelaimes gadī-
jumu notiek skolēnu internātos no ne-
pareizas krāsns kurināšanas un skolēnu
ekskursijās, vai vietās, kur tuvumā ūdeņi.

1925. g. 27. janvārī. N«.P 299.
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš.
Tautskolu direktors

K.Melnalksnis.

Paziņojums.
Rūpniecības departamenta mēru un

svaru valde paziņo, ka saskaņā ar likumu,
1925. gadā pārbaudāmi un no jauna ap-
zīmogojami visi tie mēri, svari, atsvari
un ierīki, kas apzīmogoti 192?. gadā.

1925. g. 27. janvārī. M 632/R.
Rūpniecības depa-tamenta direktors

J. V ā g e 1 s.
Mēru un svaru valdes priekšnieks

K.Mež a k s.

Paziņojums.
Sakarā ar instrukciju mājlopu izvedē-

jiem uz ārvalstīm, kas iespiesta š. g.
«Valdības Vēstnesī" 16. numurā, reģi-
strētās veterinaivaldē sabiedrības un
iirmas: Blauben, Centrālā Savienība
»Konzums",Vese lucha, Latgale,
Lats, J. Sers, tirdzniecības un rūp-
niecības sabiedrība R Pētermans
& C o, un Baltujūjas tirdzniecības-tran-
z ta un rūpniecības sabiedrība, uzskata-
mas pēc 14 dienām no šā paziņojuma
iespiešanas «Valdības Vēstnesi" par
dzēstām no reģistrācijas saraksta.

Rīgā, 1925. g. 27. janvārī.
Veterinatvaldes priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

No pasta-telegrāfa virsvaldes.
No 1. februāra atjaunota ar pēcmaksām

apliktu pasta sūtījumu pieņemšana uz
Igauniju. Uzlikto pēcmaksu sumas uz
katru sūtījumu nevar pārsniegt:

pasta pakām— 10.000 ig. marku pret-
vērtību latos.

Ierakstītiem sūtījumiem un vēstulēm ar
uzdotu vēitību — 10.0C0 igauņu
markas.

Tad pat atjaunota ari naudas pārve-
dumu nosūtīšana no Igaunijas uz Latviju.

Eksploatacijas direktors V. Krūmiņš.
Nodaļas vadītājs An še vi es.

Paziņojums
Sabilē un apkārtnē dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Darba ministrijas sociālās apgādības

departamenta paziņo, ka valsts darbi-
nieku ārsts Dr. Davidovičs — Sabilē,
rēķinot no š. g. 1. februāra, neskaitās
par valsts darbinieku ārstu.

Valsts darbinieku ārsta pienākumus,
sākot ar š. g. 1. februāri, izpildīs
Dr. Biezais, dzīv. Sabile, Rīgas ielā
No 16. Pieņemšanas stundas no 9 līdz 1
un no 5 līdz 7.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Veselības nodaļas vadītājs

Dr. D r i b b a.

Izlabojums.
« Valdības Vēstneša" š. g. 11.numurā —

rakstā «Pārgrozījumi noteikumos par
ārzemju pasēm" 14. rindā no augšas
izlaists vārds .ārzemju"; teikumam jā-
skan: «... vai ari uzturējušies iekš-
zemē ar notecējušu ārzemju pasi".

Meklējamo personu saraksts
Nr. 194.

(1. turpinājums.)

11983. Krūze, Emilija Viļā m., dzim.
1898. g. 7. jūnijā, pied pie Talsu apr.,
Zentenes pagasta. — Rīgas prefektūras
sanitārā galda 1924. g. 16 decembra
raksts N° 1663 (572-24 XII), izvairās no
ārsta kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

11984. Kalpin, dzim. Treiman-Koz-
lovski, Matilde Pētera m., dz. 1895. g.
22. janvārī, Latvijas pilsone. — Rīgas

prefektūras sanitārā galda 1924. g. 16. de-
cembra raksts N° 1663 (573-24-XII), iz-
vairās no ārsta kontroles. — Paziņot
dzīves vietu.

11985. Kondratjevs, Minajs Mārtiņa
dēls, 22 g. v., Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīv. Mangaļu sa'ā, Kalniņos. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
16. decembra raksts .Ne 11544(502-24-XI),
sod. no Rīgas prefekta ar 1 mēn. aresta.
— Paziņot pref. 3. nodaļai.

11986. Kuzņecovs, Vasilijs Jāņa d.,
47 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīvojis Rīgā, Kantora ielā Ni 6.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
16. decemb fa raksts Nb 8501 (561-24-XIIj,
sodīts no Rīgas prefekta ar Ls 10,— vai
2 dienām aresta. — Paziņot prefektūras
3. nodaļai.

J1987. Kieslings, Kārlis-Otto-Robeits
Kārļa d., dzim. 1889. g. 2. janvārī, pie-
derīgs pie Rīgas pilsētas, tirgotājs, agrāk
dzīvojis Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 47,
dz. 4. — Rīgas 13. iec. miertiesneša
1924. g. 15. decembra raksts Ns 64
(568-24-XII), apvainots sod. lik. 138. p.
— Paziņot dzīves vietu.

11988. Kirsons, Georgs Jāņa d.,
26 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks,
piederīgs pie Cēsu pilsētas, latvietis,
agrāk dzīvojis Daugavpilī, Rīgas ielā
Nz 83. — Latgales apgabali Daugavpils
apr 2. iec. miert 1924. g. 16. decembra
raksts JSTe 1288/1145 (569-24-XII), apv.
sod. lik._591. p. un 272. p. 2. pk. —
Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

11989. Karšuks, Francis - Vladislavs
Juzupa d., dzimis 1904. g., agrāk dzī-
vojis Liepājā. — Priekules-Vaiņodes
iecirkņa miertiesneša 1924. g. 12. de-
cembra raksts JSfs 846 (567-24X11), ap-
vainots 581. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls

Darbvedis A. Zaķis

Iecelšanas.
Rezolūcija N° 11.

Atlaižu no amata uz likuma par civildienestu
36. p. pamata Valkas apriņķa priekšnieku Andreju
E k m a n i, skaitot no š g. 20. janvāra.

Rīgā, 1925. g. 23. janvārī. Nš 10160.
Iekšlietu ministrs L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenti direktors
Šlosbergs.

*
Rīkojums J* 12
1925. g 22 janvārī

1. §?
Sakara ar zvejniecības un zivkopības nodaļas

atjaunošanu pie zemkopības departamenta lauk-
saimnie-ības pārvaldes, ieceļu tās pašas pārvaldes
zivkopības speciālistu Voldemāru Miezi par
minētās nodsļas vadītāju, skaitot no š. g
20. janvāra.

2 §•
Zemkopības departamenta zemju pārvaldes ve-

cāko zvejniecības pārraugu Frici Jirgenu pār-
ceļu tādā pašā amatā pie zvejniecības un ziv-
kopības nodaļas, skaitot no š g 20. janvāra.

Zemkopības ministrs H. Celmiņš
Zemkopības depaitamenta direktors P. Grāvs.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1925. g. 27. janvāri.

1. Pieņem noteikumus par skolotāju
un vaists ierēdņu pārbaudījumu, mācī-
bas grāmatu recenziju ua skolotāju,cen-
zēšanas komisiju locekļu atalgošanu un
nolemj tos izsludināt pārvaldes kārtībā.

2. Nolemj iesniegt Saeimai ratifi-
cēšanai.

1) tirdzniecības un kuģniecības līgumu
starp Latviju uu Somiju un

2) nolīgumu starp Latvijas un Igauni-
jas republikām par savstarpēju trū-
cīgu pilsoņu apgādību.

3. Apspriež tekošās darbības jau-
tājumus.

Māksla

Nacionālais teatrs. Trešdien, 28. jan-
vārī, vēlreiz Lilijas Stengel viesoša-
nās „Kameliju dāma". Ari otrdienas
izrāde bija atkal izpārdota. Ceturtdien,
29. janvārī, pulksten 4 pēc pusdienas
kareivju izrādē J. Petersona jaulrā ko-
mēdija „Prāta cilvēki". Piekt-
dien, 30. janvārī, pirmo reizi Šekspira
varenā traģēdija „JuIijs Cezars"
Fr. Rodes režijā, A. Cimmermaņa deko-
ratīvā inscenējumā. Jūlija Cezara lomā —
pirmā izrādē Fr. Rode, otrā — Rodrigo

Kalniņš. Nodarbināts personāls līdz ar
papildu spēkiem (volonta iem) — L u d-
m i 1 a s Šp i 1 b e rg jubilejas izrāde
(«Spītnieces precības") jau izvārdota (da-
būjamas tikai nelielā skaitā papildu bi-
ļetes). Jubileja notiek 2. februāri.

Dailes teātra. Trešdien, 28. janvāri,
pulksten V28 vakarā «Karalis".
Ceturtdien, 29. janvārī, pulksten V28
vakara „Trīnes grēki*. Piektdien,
30. janvārī, pulksten ^28 vakarā .Ka-
ralis" . Ses'dien, 31. janvārī, pulksten
V28 vakarā „Trines grēki". Svēt-
dien, 1. februārī, pulksten 2 dienā par
strādnieku izrādes cenām ^ Sprīdītis"
un pulksten */»8 vakarā ,T r i n e s
grēki".

KURSI

. Rīgas birža, 1P25. gada 28. janvārī._

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,84 — 24,96
100 Francijas franku . . . 27,70 — 28,30
100 Beļģijas franku .... 26,60 — 27,15
100 Šveices franku .... 99,50 — 100,50
100 Itālijas liru .... . 21, 5 — 21,90
100.Zviedrijas kronu . . . 138,91 — 140,30
lŪtf Norvēģijas kronu . . . 78,40 — 80,00
100 Dānijas kronu .... 91,65 — 93,50
!00 Čechoslovaķijas kronu . 15 25 — 15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,45 — 2C9.55
100 Vācijas marku .... 122,00 — 125,00
100 Somijas marku .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marku ... 1,32 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4/o Valsts prem aizņ. . . 98 — 100
6°/o Zemes bankas ķīļu zīmes 92 — 93

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas maklers P. Rupners

Utīm 11miīisln tiieti
Dilta Minnu.
1924. gada 24. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.

Burtnica maksā:
bez piesūtīšanas Ls 0,52
ar piesūtīšanu . , 0,57

Saturs:
194) Likums par Kuldīgas un Tukuma

apriņķu robežu grozīšanu.
195) Likums par mājkustoņu sērgu ap-

karošanas nodokļa atcelšanu.
196) Pārgrozījums likumā par atlīdzības

izsniegšanu . sērgu dēļ nogalināto
un sērgās kritušo lopu īpašniekiem.

197) No'ariata nolikuma 210. p. pārgro-
zījums.

198) Likums par kara materiālu iegādā-
šanu ārpus tekoša budžeta.

199) Likums par atalgojuma paaugsti-
nāšanu valsts darbiniekiem.

200) Papildinājums likumā par valsts
zemes fonda piešķirto Un piešķi-
ramo zemju novērtēšanu un pār-
došanu dzimtsīpašumā vai atdo-
šanu dzimtsnomā.

201) Pārgrozījums likumā par nekustamu
īpašumu koroborēšanu sakarā ar
agrārās reformas likumu.

202) Likums par jaunu termiņu noteik-
šanu agrārās reformas likuma
I. daļas 3. panta e punktā un
14 pantā paredzēto lūgumu ie-
sniegšanai.

203) Likums par zemes grāmatu no-
daļās ņemamo kanclejas nodokļu
paaugstināšanu.

204) Likums par lokšņu un kanclejas
nodokļu paaugstināšanu

205) Likums par kasācijas drolības
naudas paaugstināšanu

206) Likums par miertiesnešu kompe-
tences paplašināšanu civi!- un kri-
mināllietas.

207) Likums par žūpības apkarošanu.
208) Pārgrozījumi likumā par alkoholu

saturošu vielu ražošanu, aplikšanu
ar nodokļiem un pārdošanu.

209) Likumspar Tautu Savienības starp-
tautiskas darba organizācijas gal-
venās konferences IV. sesijā pie-
ņemtiem pārgrozījumiem pie Ver-
saļas līguma 393. panta un citu
mifrlīgumu attiecīgiem pantiem.

210) Likums par sanitāro konvenciju ar
Polijas Republiku.

211) Noteikumi par akcizes nodokli
spirtam.

212) Noteikumi par akcizes nodokli
alum, porteram, alkoholiskam ie-
sala kvasam un medalum.
Alfabētisks satura rādītājs .Li-
kumu un ministru kabineta notei-
kumu krājumam* par 1924. gadu.

Redaktors: M. Arons.
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Mežu departamenta sludinājuma
par jauktiem torgiem 1925. g. 25. februāri.



Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12. februāri 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīga, Kurmanova iela J* 19,
noliktavā, pārdos sabiedrības .Brāļi
Cers" kustamo mantu, sastāvošu no
mašinām, un novērtētu par Ls 600.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā art
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 24. janvārī 1925. g.
20241 Tiesu izpild. J. Grinields.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 4. februāri 1925. g., pulkst
10 rītā, Rīgā, liela Maskavas iela Ns 247,

fabrikā, pārdos Edgara E r t a k a
kustamo mantu, sastāvošu no mašinām
un novērtētu par Ls 320.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs . pār-
doiinas dienā uz vietas.

Rīgā, . janvārī 1925. g.

20239 Tiesu izpild. J. Grinields.

Nozaudēta un uzskatama mieroču atļauja N° 947 uz
v , **?%

revolveru, izdotu no Kuldil **
priekšnieka 27. maijā 1924 a ih
Anša d Grinspona vardu UZ °*

Rīgas kara apr. priekšni^T^
par nederīg-i nozaudēto karāti*apliecību ]* 7103, izdotu 5

>1920. g. no 9. Rēzeknes & >
komandiera uz Martinai- 11
M i 11e r s o n a vārdu. Jļjļ'

Akciju sabiedrība

Latgales tirgotai
izsludina par nederīgām sekošas »

dētas kvitēs: J* 45 par depofl'-

vekseļiem par i s 2000 un J«|
Ls 100, kuras izdotas no A/S-bas«ļ
bežtirdznieciba" uz O. J i m os

vardu. . ?

Nacionālais teatrs
Trešdien, 28. janvārī, pulksten n*

Lilijas Stengel viesu izrāde:

.3f£ameUļudan*a'-
Cetartdien , 8. janvārī, pulasten 41

kara vīru izrādē:
.Stāta ciīvē&i' -

^Piektdien , £0. janvārī, pulksten IV

Pirmo reizi
,Jūlijs Cez*»*' 4

Šekspīra traģēdija.

Akc. sab „A.S.Maikapa
Rīgā, valde uzaicina akcionāru» t

«arti liļiii iMilt
22. februārī 1925 g, pulks en 1 ?
sabiediības fai rikā, Miera ielā 1* "

Dienas kārtība:
1) Valdes un revīzijas Vomi' ijas zi^i"
2) 162 i. g. pārskata un bilances t

skatīšana un pieņemšana.
3) Peļņas sadalīšana.
4) 1925. gada izdevumu budžets.
5) Vēlēšanas
6) Tekošas darīšanas.

Akcionāri , kūri vēl s P iedalitil!S
1
'

pāreja sapulcē, tiek lūgti iesniegt «
akcijis valdei iRigi, M'era iela? &}
saskaņā ar sabiedrības statūtu 51 k
vēlāk par 15. februāri š. g-
20244 Yj3

.
_

_^_
«H!

Risat lementa fibiiiun eiiaslii
sabiedrība C. Cii. Sčhmldī

ar šo_ paziņo, ka uz mortifikacijas .
klamam no 1922. gada 20 sentJ
(.Vaid. Vēstn." Ns 211), no [S
9. jūnija („Vald. Vestn." Ks 121) 2
1924. g. 5. februāra (Vaid. Vēstai »? '
attieciba uz minētas sabiedrības m
zem ?NsA'i? 156-175, 213, 214 379J
441—450, 457—460, 516-530 54C
600 601, 603, 626-674, 801-"'
816—831, 847—856, 859-969 S
1219, 1226-1227, lf01-168l ' 16
1689, 624, 625, 417-424, 241-260 ':
1100—1120, 1866—1875, 221, 800 LV
223, 1303, 1305, 1733, 261-284 »
310, 311, 312, 486-495, 734-:
1526, 1527—1538, 1539-1558, M
1570, 1571-1576, 1879-1904 1
680, 1220—1221, 1853, 121-125 £
784, 136, 137, 1194-1204, 791,1»
1753, 126—130, 785-787, 140
1184—1193, 1754-1758, 131-i
788—790, 138, 139, 793, 1173-1:
.1743—1747, 1136-1145, 1682, 11
361—370, 1690—1699, 101-120,5f
557, 990—1021, 1700—1705, 1223-11
1780—1792, 1—25, 141—150, 506-i
558—563, 1793—1804, 56-75, 101
1058, 1706-1715, 181—182, 425,55
598, 1908—1910, 685-691, 794-1.
1876-1878, 176—180, 1341-1;'
18,55—1859, 602, 1135, 1599, 212,!
1850, 51, 432—440, 531—540, 837-1
1861, 1862, 675—678, 1222-;:,
1851—1852, 832—836, 1854, 1»
1155, 1600, 1905—190'', 698, 699,1!
461—466, 700, 1332—1340, 1716-11
1306—1315, 1316—1331, 467-4
701—703, 46—50, 371-378, 451,5
453—456, 1720—1732, 681-684, «
695, 973, 974, 1022, 1023, 1171, i»
1279, 1280, 1739, 1805, 1813, H
193—197, 201—210, 580-585, li
1768—1772, 285—287, 743—753, 761
781, 288—302, 1024—1038, 1356-1*
1912—1926, 52—55, 426-431, 85i
858, 1863-1865, 231-240, 5£5-s
1059—1074, 1760—1767. -i

Paredzēta proklama laika nekādas]
teikšanas nav notikušas, un ka tālai
sabiedrības statūtu _§ 17 pamata mini
akcijas tiek anulētas. Liidzejiem I
izsniegti jauni dokumenti zem I
pašiem numuriem. VALDII

Sab. «tlNDkA'
Mittlo pilno Medra sSftnoturēs 14. femuarī 1925 u „V
10 rītā, Daugavpili, Raiņa iMar sekoso d i e n a s k a
11 Sapulces čmata rersonu vēl «,
2) Valdes un revizij1S kom is f H

jumi par .921. gada un mn4Spārskata apstiprināšana.
3) Budžeti apaipināšani 1925
4) Jautājums par ntk; rtīg u IJ

maksātāju izslēgšanu.
5) Velēšanas.
6) Dažādu jautājumu un p jewi,

apspriešana.
20233 „.,,

liii 2 veikala telpas,
(ieņemt as tagad no Jaungulbenes patērēt,
biedr. un tirgotāji Ed. Veides),

valsti Jaengieofis iift. centrā,
11. februārī 1925. g., pulksten 1 dienā,

atklātos torsos
uz 1 g., skaitot no 23. aprija 1925. g.
Tuvākas ziņas termas kantorī. 19968

BitahHt laUsifiku Jartuf
valde uzaicina god. akcionārus ierasties
15. februāri 1M5 g., pulkst. 18, Rīgā,
m. Jēkaba ielā JsTs 1, dz. 3, valdes telpās
uz ārkārtēju pilnu akcionāru, sapulci.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Sabiedrības darbības pārskats par

1924._ g., revizjas komisijas ziņojams
un pārskata apstiprināšana.

3) Nekustama īpašuma IV. hip. iec,
gr. Ķ? 745 (gr. 61 grunts N» 95)
pārdošanas apstiprināšana.

4) Darbības plāns un budžets 1925. g.
5) īpašuma iegūšana Jelgavas apriņķi

Ne 143 par Ls 80CO.
6) Sabiedrības nekustama īpašuma pār-

vērtēšana un jaunas bilances uzstā-
dīšana.

7) Vēlēšanas.
8) Dažādi jautājam" un priekšlikumi.

Akcionāru k-giem, kuri vēlas piedalīties
minēta sapulce ar balstiesībām, jāpieteic
savas akcijas, saskaņa ar statūtu § 51,
ī dienas priekš sapulces. v 20101

RJgā, 24. janv. 1925. g. Valde.

Adas rūpniecībasu tirdz-
niecības akc. sab.,Apavs'

sasauc

pilu kaitēju itii&iui sapīti
15. februārī š. g., pulksten 10 no rīta,
sabiedrības telpās, Elizabetes ielā N° 85a
ar sekošu dienas kārtibu:

1) Sspulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats
3) Revizijas komisijas ziņojumi.
4) Budžets 1925 g.
5) Akciju papildināšana.
6) Vēlēšanas.
7) Ziņojumi un priekšlikumi.

20100 valde.

Valmieras šaursliežu
pieveddzelzsc. sab. valde

uzaicina savus akcionārus uz

ilio vispārējo upīti.
notektu uz trešdienu, 18. februārī
1925. g., pulksten 6 vakarā, sab edribas
valdes telpās, lielā Jēkaba ielā Ne 16.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums par sabiedrības

vispārējo stāvokli.
2) Valdes ziņojums attiecībā uz jautājumu

par privātā dzelzsceļa atzarojuma, no
Pāles stacijas līdz .Staicel* fabrikai,
iegūšanu sabiedrības īpašumā un par
šī ceļa pārbūvēšanu vispārējai lie-
tošanai.

3) Par kredīta jautājumu 2. punkta mi-
nētam mērķim, kā ari pat sabiedrības
apgrozības līdzekļu palielināšanu.

4) Par tiesibu_ piešķiršanu valdei kredi-
tēiies bankās.

5) Dažādļ priekšlikumi.
Saskaņā ar statūtu 54. § balsošanas

tiesība piešķirta tiem akcionāriem, kuri
vismaz 7 dienas iepriekš vispārējās
sapulces uzrāda augšminētā vieta savas
akcijas vai apliecības no kredita iestādēm
par viņu deponēšanu.

Sapulce skaitīsies par pilntiesīgu, ja
būs uzrādīts ne mazāk par pusi no
akcijas kapitāla.
20213 Valde.

Sīgas apgabaltieias 7. iet. tiem Izpildītā!
paziņo, ka 2. februārī 1925. g., pulksten
10 diena, Rīgā, Sīkumu ielā K° 6,
veikalā, pārdos sabiedrības «Brāļi
H a u t a u* kustamo mantu, sastāvošu
no veikala iekārtas un bilžu rāmju
listēm, un novērtētu par Ls 420.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 21. janvārī 1925. g.
20237 Tiesu izpild. J. Kazubierns.
Rīgas apgabaltiesas*?, iecirkņa

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 2._ februārī 1925. g., pulkst.
1 diena, Rīga, 1. Jauna iela ] &33, veik.
pārdos Richarda Zenneļa kustamo
mantu, sastā.ošu no zaļas krasas un no-
vērtētu par Ls 218.52.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 21. janvārī 1925. g.
20236 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

lips anatome». 7. Iet. liesu izpllilāi
paziņo, ka 6. februārī 1925. g., pulkst.
12 dienā, Rīgā, liela Miesnienu ielā N° 3
pārdos Andrejam Frelbergam
kustamo mantu, sastāvošu no kantora
iekārtas, un novērtētu par Ls 232.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas diena uz vietas

Rīgā, 21. janvārī 1925 g.
20235 liesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas pils. bāriņu tiesa
uzdod aizbildņiem, aizgādņiem un admi-
nistratoriem, saskaņā ar viet. lik. III. d.,
415. un 417. p. p. iesniegt vēlākais līdz
šī gada 28. februārim

gada norēķinus
Neiesniegšanas gadījumā uzliks likumā

paredzēto sodu.
Rīgā, 19. janvārī 1925. g NŠ 117.

Priekšsēdētājs A. Č i k s t e.
20159 Par sekretāru A. Or ii n v a 1d s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 17. februārī 1925. g.,
pulksten 10 diena, Rīga, Marijas ielā
J\f» 49, veikala pārdos Annas Stagis
kustamo mantu, sastāvošu no manufak-
tūras, veikala iekārtas uu šujmašinam,
un novērtētu par Ls 640.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 24. janvārī 1925. g.
20240 Tiesu izpild. J. Grinields.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 11. februārī 1925. g-,pulksten
10 '/* dienaRīga, 1. Kalna ielā I® 6,
pārdos Kārļa Auziņa kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, un novērtētu
par Ls 330.—

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 24. janvārī 1925. g.
2(238 Tiesu izpild. J. Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesas izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paitsjt, ka 9. februārī
1925. g., puitrsfen 10 rītā, Rīga, Vaļņu
ielā Ks 22, veikalā, pārdos Ludviga
Karnevāla kustamo meniu, sastāvošu
no tapetēm, un novērtētu par Ls 350.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, vērēs pār-
došanas dienā uz vietas.

20234 Tiesas izpild. V. Požariskis.

RĪGAS MUITAS VALDE
izsludina par nozaudētu muitas valdes
1921. g. 11. oktobrī

md tilti nr. 8. n. 43840,
oz Ls 4634.38, izdotu Rīgas papīru fabr.
akc. sab. par precēm, pārb. pēc pr.
pārb. dok. Ni 35359,24.

Rīgā, 24. janvārī 1925. g.
20242 Priekšnieks Krūmiņš.

Galvenā intendanturas pārvalde
iepirks nflsloi is ratatttn torsos ari» vajadzībām:

cukuru 60 tonnu, rīsus 13 ton. un piparus 1 ton.
ar nodošanu franko intendartturas galvenā pārtikas noliktavā Rīgā.

Torgi notiks š. g. 13. februārī, pulksten 10 rītā, galvenās intendanturas

pārvaldes telpās, Rīgā, Valdemāra ielā Mš 1012, dz. 3, (ieeja no Elizabetes ielas).
Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: .Uz cukura, rīsu un piparu torgiem

13. februārī 1925. g.\ kā ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai galvenās intendanturas
pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam, Valdemāra iela Ni> 10/12, dz. 10, vai torgu
dienā torgu komisijai. _ (

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā galvenās intendanturas
pārvaldes kasē drošības nauda: cukuram — Ls 65, rīs em — Ls 68, pipariem —
Ls 330, no katras tonnas, kurn uzņēmējs veļas piegādāt.

Ar torgu noteikumiem un kondicijām var iepazīties galvenās intendanturas
pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no pulksten 9—15. 2 20229

Rucavas virsmežniecība
pārdos mutiskos torsos

26. februaiī 1925. g., Rucavas virsmežniecības kancleja, Rucavas meža muižā,

cusoiu mežu, sausus un uellauztus kokus
pēc platības un celmu skaita:

II. iecirkņa Dunikas mežniecībā — Luknes novadā 8 vienības, novērt tas
par Ls 4125.

III. iecirkņa Luknes mežniecībā — Luknes novada 44 vienības, novērtētas par
Ls 18141.

IV. iecirkņa Pau rūpes mežniecība — Rucavas novadā 29 vienības, novērtētas
par Ls 7890 un

VI iecirkņa Jūrmalas mežniecībā ? — Nīcas novada 12 vienības, novēitetas
par Ls 6380.
Toigi sāksies pulksten 12 diena. Solītajiem jāiemaksā lOl'o drošības

naudas no novērtējuma, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10' o no nosolītas
sumas. Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami. Virsmežniecība patur sev
tiesības izsludinātās vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie attiecīgiem iecirkņij mežziņiem.
20224 Rucavas virsmežniecība.

Lauksaimniecības pārvalde

pārdos torgos *5. februāri š. g, pulksten 10, Torģeļu ielā Nr. 1,

IsbriķētMS vaislas ērzeļos.
Vidzemes savstarpējs kremtmetlrlba

aicina savus biedrus uz

kārtēju pilnu sapulci
ceturtdien, 12. februārī š. g., pulksten 7 vakara, kredītbiedrības telpās.

Dienas kārtība:
1) 1924. g. gada pārskats ar revidentu ziņojumu.
2) 1 direktora vēlēšana.
3) Direkcijas priekšnieka vēlēšana.
4) 5 deputātu vēlēšana.

Piezīme. Ja 12. f bruatī nesanāktu § 33. noteiktais biedru skaits, tad otra
pilna sapulce no iks Rīgas latviešu biedrībā piektdien, 27. februārī š. g.

20246 ' Valde.

Unguru pag.,caur Cēsīm,
I. pakāpes pamatskolai,
j vajadzīgs

skolotājs - pārzinis,
vīrietis.

Vēlams muzikāls un kofa vadonis.

Pieteikšenās personīgi vai rakstiski,
iesniedzot dokumentus, pie pagasta
padomes 3. februārī š. g., pulksten

12 diena. ? ,,.
Alga pēc kategorijas, brīvs dzīvoklis

ar apkurināšanu un apgaismošanu, bez
dienesta zemes uz vēlēšanos var rentet
parejo zemi, apm. 20 pūrvietas.

19955 i Pagasta valde.

Krāslavas pilsētas un

Bornes pagasta valdes,
192=5 e 2. februārī , pulksten 12 diena.
Kravas pi,sētas valdes telpās, izdos

vairāksolīšana
ceitaves Dār Daugavu izmantoiaoa
ig25. navigācijas gadā.
Tuvākas ziņas var dabūt Krāslavas

pilsētas valdē, darbdienās no pulksten

10—2 dienā.
20157 Pilsētas galva (paraksts).

KONKURENCE.
VII. ceļu iecirkņa priekšnieka kantorī,

pie Torņkalna stacijas, P. februārī, pīkst. 10rītā, tiks izdota mazākprasltājiem
5,12 klmtru šaurceļu materiālu savākšana mežā un izvešana pie dzelzsceļa

'linijas 48 un 50 klmlros, uz posma Ķemeri - Smārde.
Konkurences dalībniekiem jāiemaksā VII. ceļu iecirkņa kasē Ls 30

drošības nauda. Tuvākas ziņas izsniedz iecirkņa kantori ik darbdienas no
pulksten 10—14. 20245

Galvena intendanturas pārvalde
iepirks mutiskos un raksliskos torgos armijas vajadzībām sekošus produktus:
1) ar nodošanu franko intendanturas /galvenā pārtikas noliktavā, Rigā:

kviešus . . . /. . . . 150 t.nnu un
auzas 600 tonnu,

2) ar nodošanu franko intendanturas Daugavpils noliktavā, Daugavpilī:
auzas 350 tonnu.

Torgi notika 12. februsn š. g., pulksten 10 no rīta, galvenās intendanturas
pātvaldes telpas Rīgā, Valdemāra ietā N° 10fl2, dz. 3 (ie-eja no Elizabetes ielas).

Rakstiski pieaāvajumi ar uzrakstu: „Uz kviešu un auzu torgiem 12. februārī
1925. g.", ka ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, iesniedzami lidz torgu aklāšaņai galvenās intendanturas pārvaldes
pārtikas daļas priekšniekiem, Valdemāra iela K» 10/12, dz 10, vai torgu dienā
torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms totgu atklāšanas jāiemaksā galvenās intendanturas
pārvaldes kasē drošības nauda: kviešiem — Ls 38—, un auzām Ls 26.— nokatras tonnas, kufu uzņēmējs vēlas piegādāt.

Ar torgu noteikumiem un kondicijām var iepazīties galvenās intendanturas
pārtikas daļa, darbdienās no pulksten 9-15. 2 20228

Lauksaimniecības pārvalde
izsludina 9. februārī š. g.

rakstisku konkurenci
uz vienas cementa kārniņu (dakstiņu) Preses un cementa kaļķu

ķieģeļu preses piegādāšanu.
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar attiecīgu zīmognodokli un uzrakstu

ii ļ/'uara konkurence" iesniedzami lauksaimniecības pārvaldei Kaipaka bulvāraNs 6, būvniecības nodaļā līdz pulksten 12, konkurences dienā. Piedāvājumosjāuzdod cenas par presi un piederumiem ar piegādāšanu Pārvaldes noliktavāpiedāvāto prešu apraksts vai zīmējumi, piegādāšanas laiks un kur preses ap-skatāmas. Tuvākas ziņas pārvaldes būvniecības nodaļā, istaba ,N» 14, katru dienuno pulksten II—12. __^ i ' « ļ^ļn u

UZAICINĀJUMS.
Rīga, Valdemāra iela Ns 10/12, tirgojošo karavīru kooperatīvuRīgas apgabaltiesa 1924. g. 2. decembrī izsludināja par maksāt nespējīgu narādnieku. Kooperatīvu delicits ir vairāk miljonu rubļu liels un šodeficitu būs iesDēiamssegt, ja kooperatīva biedri nekavējoties izpildis savu pienākumu, kuru lien/nē

«m
S
Lif -^,°perativa^tutu § 12" un 13- = U- ^operatīva biedriem, kuri nav

,umfhif-\
pa]u30(° rb J" apmērā ' nekavējoties jāpiemaksā nesamaksasuma, bet visiem kooperatīva biedriem jāpiemaksā 1500 rbļ katram

uldK;

".rf™t.Xe£a -?^.,-.U8Šā ^Ti'' no tiesas ieceltie zvērināt e aizgādņi zvērinātiadvokāti Fricis Gailits in Boriss Pelkovičs - lai pasargātu biedus no liekiemizdevumiem- uzaicina visus karavīra kooperatīva biedrus nekavējoties samal saļ
HerrHlori EV^T * ^ ČVi Pienak^os ^u, pie kam norāda feStiem, kuri naudu nebus _ samaksājuši, iesniegs prasības tiesai v

Nauda iemaksājama vai eri piesūtāma pa pastu zvērinātiem aH™Wi0mBorisam Petkovičam , Rīgā, Antonijas ielā ]« 10.
zverinal'em "skatiem

Zvērināti aizgīdgi — zvērināti advokāti (paraksti).



Latgalis apgabaltiesas 1. tiiiMa|a
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušās
j92t. g. 12. jūnijā Ludzas apr., Micha-
lovas pag-, Jurisdiku ciema piederīgās
Annas Jāņa m. Ostrovskas privattes;a-
nients, ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Jūlijai Viken-

tija m Ostrovskai ar apgabaltiesas
iy24. gada 28 nov, lēmumu apstipri-
nāts un izdots mantiniecei Jūlijai
VHtentija m. Ostrovskai.

Daugavp., 13. janv.1924. g.L.NslOSOa 24
Priekšsēd. b. J. Krūmi ņš.

19162 Sekretārs J. Kangurs.

Mežu departaments
pārdos jauktā izsole 1925. gada 27. februārī, Sarkanmuižas pagasta namā,
pie Ventspils, augošu mežu no sekošām virsmežniecībām:

S o n , * „ „ Drošības?£. Pārdos „„j„i„
c Nover- nauda Ls

>Kādas virsmežniecības, novada, apgaitas un kvartāla - tējums mežu Piezīmes

3 plātīb. koki Ls .' kultur
S ha gab tlr '- darb.

Rendas virsmežniecība.
Kabiles novada.

1 Asnu apg. kv. 160, 137, 159, 140, 139, 138, 158, 172 un
Stūra apg. kv. 43, 42, 32, 11,3, 7, 9, 33, 10, 6 un 37 — 674 5690 284 284

2 Nikas apg. kv. 17, 51, 52, 56, 117, 116, 115, 114, 113, 55,
56, 87, 119 un 82 — 263 3785 190 190

3 Darvdedžu apg kv. 101, 66, 67, 103, 68, 102, 136, 135,
134, 157, 156, 132, 153 un Visbuļu apg. kv. 168, 181,
80, 179, 178, 162, 161, 163 un 164 — 459 3555 178 178

4 Leišu apg. kv. 27, 28, 29, 151, 169, 170, 171, 130 un 131 — 928 6945 348 348
5 Leišu apg. kv. 148, 149, 150, 128, 123, 30, 31, 65, 64, 63, 97 — 1470 10285 515 515
6 Asnu apg. kv. 186 jaunsaimniecība Ns 81 F 4,74 — 5577 279 —
7 Asnu apg. kv. 186 jaunsaimniecība Ns 81 F. . . . . . 4,16 — 6230 312 —
8 Asnu apg kv. 186 jaunsaimniecība Ns 81 F 2,89 — 2795 140 —
9 Darvdedžu apg. kv. 136 0,80 — 1770 89 89

Aizabavas novada.
10 Kalniņ apg kv. 146 un 147 — 304 3720 1?6 186
11 Kroja I. apg. kv 111 un Laimas apg. kv. 136 — 263 5255 263 263

Ugāles virsmežniecība.
IV. iec. mežniecība Puzes novada.

1 Apg. 30 un 32 — 249 2932 147 147
2 . 31 — 204 1938 97 97
3 . 31 . 3,67 — 4172 209 209
4 . 33 — 384 2825 141 141
5 .35 — 135 1393 70 70
6 . 36 — 610 8976 448 448
7 „ ?6 1,96 — 1779 89 89
8 . 38 . . . - — 1108 8407 420 420
9 . ,'9 1,82 — 778 39 39

10 . 39 2,25 — 5705 285 285
11 . 39 — 678 9168 458 458
12 ,40 0,60 — 858 43 43
13 . 40 — 200 2475 124 124

Dundagas virsmežniecība.
1 1. Ķurbes Tiņģeres nov. apg. 8 kv. 53 apg. 10 kv. 11 un

22, apg. 7 kv. 49, 73, 74 un 76 24,15 — 28750 1438 1438 kv.ll atst. jaunaudze
2 Ukenes nov. apg. 24 kv. 141 apg. 26 kv. 114 un 130 . . 15,36 — 4584 229 229
3 Apg. 28 kv. 32, 33, 48 . . . 5,33 — 2340 117 117
4 . Apg. 29 kv. 36, 34, 50, 20 10,35 — 7381 369 369

I. Laukmuižas iec. mežn. I. Kaugas nov.
5 Apgaita 1. jauhsaimn. 338 atd. 2 1,33 — 721 35 —
6 .1. . 338 . 3 ? 0,50 — 415 21 —
7 Kurbes 2. nov. apg. 6 kv. 123 un 122 20,59 — 22600 1130 1130

\ Solišana sāksies pīkst. 12 dienā.
Slēgtas aploksnes un diošibas naudas izsoles komisija pieņems_ sākot no pīkst. 10 rītā. Mutiskā izsolē pielaidīs

personas, kuras iemaksas izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no vērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz
10% no nosolītās sumas.

Slēgtas_ aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības
naudu 10°/n apmēra no piedāvātas sumas, netiks atzītas.

Cirtumu tīrīšanas un kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas pie ciršanas biļetes izņemšanas.
Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta depozītā, iesniedzot kvīti izsoles

komisijai.
Kā drošības nauda tiks pieņemti ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas un valsts zenies bankas

ķīlu zīmes par viņujiominalvertību; 2) Latvijas bankas vai no viņas pargarantetas privātu banku garantijas, pie kam pir-
cēju ērtības laba būtu veļams, ka garantijas ti tu iesniegtas atsevišķi par katru virsmežniecību; 3) banku akceptēti čeki,
kuri nosolīšanas gadījumi pircējam 3 dienu laika jāapmaina.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.
Mežu departaments patur sev tiesības izsludinātās izsolē un nolemtās pārdošanai izsoles vienības noņemt no

izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.

202:9 Meža departaments.

8. Daugavpils kājn. pulks
Cēsīs

pārdos «flirāRsolīšsnfl
6. februārī 1925. g., pulksten 12,30 dienā,
pie Pubulina kazarmēm vienu armijas
vajadzībām neder gu zirgu un 11,5 kilo-
gramus veca misiņa. 2 20111

Tu/akas ziņas dabūjamas torgu dienā
no pulksten 9 rītā pulka štābā, Cēsu pilī.

Rfgas III pol. iec. priakšn.
paziņoi ka 2. februārī 1925. g. pīkst.
10 rītā, Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 12,
dz. 38 tiks pārdotas vairāksolīšanā
Isidora Bermaņa kustama manta, sastā-
voša no melna ozola tējmašinas galdiņa,
novērtēta par Ls 51,58 dēļ šīs sumas
piedzīšanas atsev. tirdzniecības un rūp-
niecības uzņem, darbin. slimo kasei par
labu.

Mantu varēs apskatīt pārdošanas dienā
uz vietas. 20110

Iecavas
6-klasīgai pamatskolai

vajadzīgs

skolas pārzinis,
muzikāls.

Alga pēc kategorijas, brīvs dzīvoklis,
apgaismošana, apsildīšana un 1 ha zemes.
Kandidāti tiek uzaicināti ierasties Iecavas
pagasta namā 7. februārī 1925. g., pulk-
sten 1 dieni, pie pag. padomes, perso-
nīgs vai pieteikties rakstiski, iesniedzot
dokumentus un apliecību par līdzšinējo
darbību. Vietā jāstājas augusta mēnesī.

Priekšsēdei, (paraksts).
20112 Darbvedis J. Robežs.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kntibas sešu mēnešu laikā, skaitotno sī sludinājuma iespiešanas diena'.Valdības Vēstnesī."
19295 Miertiesnesis Ķ Avem,

Latgalejapoab.,LBElzasapr. 5.iBr.mīert.
uzaicina 1914. g. decembra mēnesī mir.Autipa Jelizarova un mir. 1919. g. janv.
mēnesī Pāvela Jeļizarova mantinie-kus pieteikt viņam savas mantošanastiesības uz nelaiķa atstato mantību sešumēnešu laika no šī uzaicin. iesp. dienas
.Vaid. Vēstn.V

Viļakā, 925. g. 9. janv.
19051 Miertiesnesis R. Pētersons

Rīgas prefžfetiira
izsludina par nederīgam sekosas pases

un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1)_ Ns 757 no
Vecmuižas pag. v. uz Pētera Teņa d
Leimaņa v; 2) N? 123 26 no Rīgas
pref uz Veronikas Ja'kova m. Primak
vārdu; 3) Ns 143129 no Rīgas pref. uz
Annas Jura m. Strauch v.; 4) Ns 533
no Lindes pag. v. uz Alberta Jana d
Brāķera v; 5) Ns 8095 no 9. pol. iec.
uz Marijas Didriķa m. Didrichson v.;
6) Nš 1936 no Ludzas pol. pr-ka uz
Melānijas Pētera 111. Kuželevas vardu;
7) Ns 236136 no Rīgas prei. uz Kārļa
Ilzes d. Oirgensa v.; 8) _ Ns 129947 no
Rigas pret. uz Annas Jāņa m. Kalēj v.;
9) Nš 221544 no Rīgas pref. uz Mildas
Mārtiņa m. Strazdiņ v.; ;0) Ns 1634
no Ungurpils pag v. uz Alvīnes Brože
meitas Vītol v.; 11) Ns 1600 no ļstras
pag. v. uz Rubina Leiba d. īss v.irdu;
12) Ns 111539 no 8. pol. iec. uz Gerta

Jura d. Birkmaņa v ; 13)_ Ns 25426 no
4. pol. iec. uz Fridricha Jana d. Treibera
vārdu; 14) Ns 1807 no Vecpiebalgas
pao. v. uz Olgas Kriša 111. Kaņep v.;
15) Ns 78801 no 3. pol. iec. uz Mar-

grietas Hermaņā m. Lindvārt vardu;
]6'l Ns 223229 no Rīgas pref. uz Arvida
Jēkaba d. Draznieka v; 12) Ns 391 no
Kursīšu pag. v; uz Līnas Jēkaba m.
Krūmkaln v.; 18) Ns 63 no Kalnciema
pag. v. uz Gotlība Kārļa d. Galtera v.;
19) Ns 16621 no 6. pol. iec uz Vil-
helma Hugo d. Veidenbacha vardu;
20) Ns 220567 no Rigas pref. uz Mar-
tina Mārča d. Elleniga v.; 21) Ns 116342
no Rīgas pref. uz Līnas Teodora meitas
Levanovas v.; 22) Ns 415 no Dreiliņu
pag. v. uz Vasilija Lariona d. Feodorova
vārdu; 23) Ns 221178 no Rigas pref uz
Aleksandera Mārtiņa d. Liepiņa vardu;
24) Nš 217978 no Rīgas prei. nz Alek-
seja Pētera d. Caune v.; 25) Ns 37919
no Liepājas pref uz Ludviga Jāņa d.
Krastiņa v.; 26) Ns 54192 no 8. pol.
iec. uz Artura Friča d. Barona vardu;
27) Ns 156489 no Rīgas pref. uz Gabriela
Jura d. Gerasimova v; 28) Ns 127292
no ' Rīgas pref. uz DvOras Meiera m.
Damski v.; 29) Ns 50787 no 5. poL iec.
uz Jāna Pētera d. Kalniņa vardu;
301 Ns 86 noLiepaspag. v. uz Pētera
Jēkaba d. Dreziņa vardu.

Ārzemes pase, izd.: 31) no Lietavas
kons. Bauskā uz Sari Hirša d. Hella v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
19., 20. un 22. decembrī 1924. g.
ar Nš 27.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
18399 Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 9. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1925. g. 14. janvāra
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik X. sēj. 1. d. 1239. p. pamata
paziņo, ka pēc 1913. g. 7. aprilī Mali-
novas pag. mir. Terentija Va>ilija dēla
Pavlova palicis mantojums Maļino-

.vaspag., Pantelišku ciemā, kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo mantojumu,
vai. sakarā ar viņu, būtu kādas tiesibas
kā mantiniekiem, pieteikt tās pēc pie-
krītības sešu mēn ešu laikā,
skaitot no šī sludin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēsta." /

Daugavpilī, 14. janv. 1925. g.
1-9352 Miertiesnesis (paraksts).

i

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1924. g. 29. nov. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d.
1239._ p., paziņo, ka _ pec 1922. g. 12. janv.
(jauna stila) miruša Otto Gustava dēla
Madernieka ir palicis kustams

.un nekustams mantojums, kurš atrodas
Ludzas apr., Domo;oIes pag. Garoseilos
Ns ļ mājas un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tissības, kā mantiniekiem,
pieteikt tās minētam miertiesnesim viņa
kamera Bolvu muižā sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludin. iespieš. dienas
.Vaid. Vēstn."

Bolvos, 30. decembrī 1924. g.
18658 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miertiesnesis,

saskaņa ar savu 1924. g. 29. nov. lē-mumu un pamatodamies uz civ proc
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d
1239 p„ paziņo,'ka pec 191 . g. 16. aug.
miruša Pētera Michailova ir palicisnekustams mantojums, kurš atrodas
Ludzas apriņķī. Bolvu pagastā,
Oknupes NVNs 6 mājās un uzaicina
visus, _ kam uz šo mantojumu vai
sakara ar viņu būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem , pieteikt tās irinētām '
miertiesnesim viņa kamera Bolvu muižā
sešu mēnešu laika skaitot no šī sludin.
iespieš. dienas .Vaid. Vēstu."

Bolvos, 30. decembrī 1924. g.
18657 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas I. civilr.
11 šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924 g. 6. februārī Daugavpils apri ņķa,
pridruiskas miesta piederīga Hona Mi-
cheļa d. Vabeļa privattestaments, ar
kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Hiršam, Mendeļam Va-
beļiem un Gitai Feigelson ar apgabal-
tiesas 1924. g. 20. jūnija lēmumu ap-
stiprināts un izdots mantiniekiem Hiršam,
Mendeļam Vabeļiem un Gitai Feigelson. i

Daugavp., 10. j anv. 1924.g. LNs448a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

19154 Sekretāra J. Kangurs.

Latgales apgabalt. reģ nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1924. g. 30. decembra lēmumu,
uz likumu par biedrībām i7. p. pamata
reģistrēti Daugavpils pilsētas latvju
skolotāju arodbiedrības statūti un ie-
vesti bezpeļņas biedrību reģistra pirmā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Daugavpilī.

Daugavpilī, 1925. g. 8. janvārī.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s.

19272 Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Latgales apgabaltiesas reģistrācijas nodala
dara zināmu, ka, saskaņa ar Latgales
apgabalt. 1924. g. 30. dec. lēmumu, uz
likumu par biedrībām 17. p. pamata re-
ģistrēti Rēzeknes saviesīgās biedrības
statūti un ievesti bezpeļņas biedrību
reģistra pirmā daļā.

Biedribas valdes sēdeklis atrodas
Rēzeknes pilsētā.

Daugavpili, 1U. janvārī 1925. g.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s.

19164 ķ Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Latgales apgabalt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1924. g. 30. decembfa lēmumu,
uz civ. proc. likuma 1460°-. p. pamata
reģistrēti Izabeļinas krāj-aizdevu sabied-
rības statūti un ievesti kooperatīvu sa-
biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Izabeļinas pag , stac. Baltiņi.

Daugavpili, 1925. g. 8. janvārī.

Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s..
19273 Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Latgales apgabaltiesas l.civiin.,
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
jnata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
1924. g. 29. dec. Haima Leizera Leiba d.
P e r m o n d a prasibas lietā pret Min-
deli Zalmana m. Permondu, dzimusi
Rozovska par laulības šķiršanu aiz-"
muguriski nosprieda: laulību
noslēgtu Viļņas pilsētā 1906. g. 4. sep.
starp Chaimu Leizeru Leiba* d. Per-
mondu un Mindeli Zalmaņa m. Rozevsku,
atzīt par šķirtu.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 74». p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavp., 8. janv. 192o. g. LN°648p/24

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
19280 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 3. iec. miertiesa.
Aglona, pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p., uzajeina 1907. g. 11. aug.
miruša Genricha Ādama d. Lazdana
un 1884. g. 23. jūlijā mir. Kazimira
Ādama d. Lazdana mantiniekus pie-
teikt savas mantošanas tiesības uz nel.
atstato Daugavpils apriņķī, Kapiņu pa-
gasta, Berlišķu muižā nekustamo īpa-
šumu, augšā minētam miertiesnesim,
sešu _ mēne%u laikā skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".
19566 Miertiesnesis (paraksts). _

Daugavp. apr. 4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu lēmumu 9. janvārī
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 14ul. un 1402. p. p. un civ. lik.
X sej. 1. d. 1239. p., ar šo uzaicina
24. augustā 1924. g. miruša pilsoņa
Antona Rapola d. Jaunošana mantin.,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pec minēta
pilsoņa nāves Daugavpils apr., Liksnas
pagastā, Sarkanu sādžā._

Mantojuma tiesības jāpieteic pec pie-
iritības sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
19294 Miertiesnesis K. Avens.

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1925. g. 9. janvāra
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X. sēj. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
26. nov. 1922. g. miruša pilsoņa Jezupa
Dominika d.Komarovska mantin. pieteikt
savas mantojuma tiesibas uz manto-
jumu, kas palicis pec minēta pilsoņa
nāves Daugavpils apr., Liksn s pag

Doles pagasta valde,
Rīgas apriņķī, paziņo, ka 5. februārī
1925 g., pulksten 12 dienā, pie poles
ragasta nama, sēklas labības aizdevuma
piedzīšanai

pārdot atklātā vairāksolīšanā
Mārtiņam Jansonam piederošo aprakstītu
mantu, sastāvošu no 1 atspēru vāģiem,
1 ragavām, 1 baļķu ragaviņām un 1
zirga ādas, novērtētiem par Ls 124.

Apskatīt mantas varēs pārdošanas
dienā uz vietas. Nsl713 20113

13 Bauskas aizsargu pulka koman-
diera izsludina par nederīgām, kā no-
zaudētas: Mežotnes pagasta aizsargu
nodaļas dalībnieka Gotfrīda Vanaga
apliecību Ns 119, izdotu 2j. jūlijā 1921. g.
un Lives pagasta aizsargu nodaļas da-
Lbnieka Viļā Sniedze apliecību Ns 54,
izdotu 16. augustā 1921. g. no Bauskas
apriņķa priekšnieka. 20155

Rigas prefekta
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 33394 no
9._ pol. iec. uz Jāņa Jāņa d. Kaufmaņa
v'ardu; 2) Ns 17549 no Jelgavas pref.
uz Amildas Vilhelma m. Verner-Rozen-
bach v.; 3) Ns 182772 no Rīgas pref.
uz Valentines Vilhelma m. Lorenc v.;
4) Ns 196217 no Rīgas prei. uz Men-
deļa Haima d Jedidoviča vārdu;
5) Ns 87645 no 11. pol. iec. uz Ērikas
Edgara m. Anderson v.; 6) Ns 102498
no 10. pol iec. uz Kārļa Kārļa d.
Kampe v.; 7) Ns 222 no Olaines pag. \J
uz Jāņa Kārļa d. Pētersona vārdu;
8) Ns 1041 no Liepājas pref. uz Reine
Eliasa m. Klein v.; 9) Ns 1107 no
Lizuma pag. v. uz Jāņa Kārļa d. Lakstī-
gala v.; 10) Ns 93520 no 7. pol. iec. uz
Jūlijas Jēkaba m. Mikuļenas vardu;
11) Ns 110 no Sarkan pag. v. uz Kārļa
Krišjāņa d. Krastiņa v.; 12) Ns 196358
no Rīgas pref. uz Vilhelma Kārļa d
Leitis v.; 13) Ns 84933 no Rīgaspref.
uz Friderikas Jēkaba m Baltcer vardu;
14) Ns 72032 no 1. pol. iec. uz Ģer-
trūdes Jēkaba m. Kuginis vatdu»
15) Ns nez. no Kuldīgas apr. pr-ka pal
2. iec. uz Jāņa Ernesta d. Zemrūķa v.;
16) Ns 2808 no Cēsu pils. pol. pr-ka
uz Hermīnes Jāņa m Rudzīt vārdu;
?7) Ns 1933 ņo Matkules pag. v. uz
Jāņa Kriša d. Ūdra v.ļ 18) Ns 38260 no
8. pol. iec. uz Jāņa Pētera d. Zariņa v.;
19) Ns 73057 no 2. pol. iec. uz Zelmas

Jāņa m. Lakstigal v.; 20) Ns 4101 no
Talsu pils. pol. uz Arnolda Elizabetes d
Lakševica v.; 2 i) Ns 205491 no Rīgas
pref. uz Pētera Miķeļa d. Kalniņa v.;
22) Ns 1543 no Bornsmindes pag. v.

uz Kārļa Miķeļa d. Šulca v.; 23) Nš 53148
no 7. pol. iec. uz Marijas Dāvā meitas
Gutman v.; 24) Ns 172731 no Rigas
pref. uz Osipa Jāņa dēla Ozola v.;
25) Ns 170704 no Rīgas pref. uz Teo-
dora Pētera d. Bērziņa v.; 26) Nš77975
no 7. pol. iec. uz Kārļa Jāņa d. Ūdra
vārdu; 27) Nš 139704 no Rigas pref. uz
Eduarda Jāņa d. Riekstiņa vārdu;
28) Ns 2110 no Rīgas apr. pr-ka pal
I. iec. uz Jāņa Jēkaba d. Tujuma v.;
29) Ns 4J757 no 11. pol. iec. uz Emī-
lijas Mārtiņa m. Cvingman vārdu;
30) Ns 30370 no 3. pol. iec. uz Anto-
nijas Jāņa m. Ezeriņ v.; 31) Ns 35319
no 7. pol. iec. uz Almas Staņislava m.
Kolodinski v.; 32) Ns 13184 no Jelgavas
pref. uz Helenes Vilhelma m. Beiter v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
23., 29., 30. un 31. decembrī 1924. g.
ar Ns 120.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
17. 9 i Pasu nod. darb. Grinbergs.

Rīgas XI pol. iec. priekšn.
paziņo, ka 1925. g. 9 februārī p. 12 d.,

Jūlija ielā Nš 2'

pārdos vairāksolīšanā
akc. sab. Rīgas stikla fabrikai Jākob
Beck piederošas valsts monopola mēra
pudeles, novērtētas par Ls 222,80 pa-
rāda segšanai I Rīgas pilsētas slimnicai
uz raksta Ns 1439 5237 pamata. 2009fl



Daugavpils muitas valde izsludina par
nederīgu kā nozaudētu, izdoto 1923. g
21. jūnijā personas apliecību Ns 3823/Z9
uz noliktavu" pārziņa palīga Aaolfa Atta
d. Ādama vārdu. 20156

Kalkūnes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi Ns 5'6,
izdotu no Kalkūnes pagasta valdes
31. maijā 1921. g. Josifam Maliņām.

18544

iespiests Valsts tipogrāfijā

Nozaudēta un atzīstama par nederīgu
Latvijas iekšzemes pase Nš 1949, izdota
no Saldus pilsētas polic. priekšnieka
31. decembrī 1920. g. uz Jāņa Rūdolfa
dēla Grossa vārdu. 1^533

Kalkūnes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Nš 638, izdotu Zofijai Bīriņ no
Krāslavas pagasta valdes 3. februāri
1921. g. 18545

Aizputes apr. pr-ka palīgs 2. iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudētu Latvijasiekšzemes paji Xs 552, izdotu uz Mi-ķeļa Jura d. Slitc vārdu no Vaiņodes
pag valdes 1920. g. 28. aprīli. 1&613

Aizputes apr. pr-ka palīgs 2. iec iz-
sludina par nederīgo nozaudētu LatvijasleKszemes pasi Ms 25, izdotu uz Mirjamas
Movsa m. Epštein vardu, no Aizputes
pilsētas valdes 1922 g. 30. janvāri 8612

Rēzeknes pilsētas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi
Ns 168067, izdotu no Rīgas prefekta
25. maija 1921. g, uz Aleksandra Do-nata d. Utana vārdu. 18526

Ilokstes apr. priekšnieka I. lec. pailgs
izsludina uz 5. februāri š. g., pulkst. 10
Borovkas pag, pie vietējā pagasta nama

ūtrupi,
kura pārdos vairāksolīšana Rafaelim
Kastrelim piederošus _ dažādus ķēķa
piederumus, procentuālā peļņas nodokļa
dzēšanai rar 192?. gadu.

Grīva, 22. janvaiī 1925. g. Ns 714.
Ilūkstes apriņķa priekšnieka

I. iec. palīgs (paraksts).
20131 Darbvedis (paraksts).

Sasmai^aT^irSmēžniecība
p^osmuTis^izsol*

,0.
februāri

*^- A^«*Xfts
sausus, vēja gāztus un uz stigām nocirstus kokus,

vienības: _
~

Drošības naudas
jj* _ latos

I Numurēto Nover- , Piezīmes

% Novadi, apgaitas un kvartāli k°k" *£? izcirtumu JJ*™ .«g * ' ro gkaits ]atos kultūras
og tīrīšanai datbiem
X i

I. iec. Rudes mežn.
Lubes novads.

1 Ns 2, Vigriežu apg. kv. 50 ... . . J * ~ _
2 . „ . 51 . . . . ? 48 iu

3 ^ ... 59 ... m ~

4 . . 60 . . . . 21 4 _ ; _ Roki
5 . . . 62 50 y _
6 . . . - 63 . . . . 6 3
7 71 . 11 ^ —

8 : : : : 72 .. 55 5 - -,:
9 g 343 107 ' 5 ; 5,35 Sausi un kritusi ? !

!? " ' 84
' ' : . ' 116 64 3,20

2 Ns'l, Ozoliņu I ." 85
'. '.,. 155 113 6 5,65

3 Ns 5 Vēzīšu . .38 419 127 6 6,35

4 Ns 6 Eglīšu . ,15 290 227 11 11,35
5 Ns 7 Pūnicas . .. . . 99 96 5 4,80

ifi Q8 . . . ? 602 96 5 4,80
7 : : i šī .:... 551 m 5 ^o

,q 43 32 11 - 0,55
19 ; ; : : 45..:.. 300 75 4 3,75

II. iec. Nogales mežn. stigu koki:
Lub-Ezeres novads. Pārdodamo koku NsNs

f
» 13. I,™.. ,p. kv 9 .» m J

- »™

S : : : ?:$? ? ? M? ?? :r\m \» hMSS&fc
90 25 226 226 H '— 1365-1590
04 " 1 un 24 ' ' 63 114 6 - 1107-1137, 1591-1622
l\ " „ 1Q, 21 8 521-550, 1138-1338, 1749-1773,
25

22; 27 28 419 335 17 1937-2015, 1853-1966

26 aizsargu josla ... 520 827 41 1—520 *

Vandzenes novads.
27 Ns 20, Jūrmalnieku apg. kv 57, 61, 66 98 247 12 12,35 Sausi un krituši

Nogales un Lub-Ezeres nov.
28 Ns 16, Cepļu apg. kv. 60, 54, 58, 59,

56, 1, 2 . 1041 462 23 23,10

Nogales novads. Koku NsN?
29 Ns 15, Rūgumu apg. kv. 28 .... 73 21 — 1,05 1—73

30 , . . . 21 44 17 - 0,85 74-117
31 , „ . 15 65 40 — 2,00 118-182
32 . , , » 21 . . . . 134 85 — 4,25 183—316
33 „ . „„' 20 .... 210 139 7 6,95 317—526
34 , . , . 8 .... 143 105 5 5,25 527—669
35 . . . » 7 47 26 — 1,30 670—716
Ž6 , , „ . 16 . . . . 78 97 5 4,85 717—794
37 . , , , 6 . . . . 37 27 — 1,35 795-800, 802-804, 807,808,815,

816, 818, 819, 821, 824-828,
830, 832, 834, 836, 838—848,850

38 , , , , 5 91 109 5 5,45/ 853—943

III. iec: Vandzenes mežn
Vandzenes novads.

39 Ns 24, Kanenieku apg. kv. 15 .... 952 334 17 16,70 Sausi un krituši
40 , » , 16 . 635 355 18 17,75

Solišanā _sāksies pulksten 12 dienā, pie kam torgos pielaidīs personas, kuras .iemaksās torgu komisijai 1 °/o drošības
naudas no novērtēšanas zumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās zumas Drošības naudas pieņems
no pīkst. 11. Virsmežniecība patur sev tiesibas izsludinātas pārdošanai vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecikas kancleja, Popervales muiža un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem

22. janvārī 1925. g. Ns 1128. 1 ' *

20115 Sasmakas virsmežniecība.

Slokas virsmežniecība
pSrdoS mutiskos torsos 21. februārī 1925. g. Dubultos,
Slokas virsmežniecības kancleja numurētu», augošus, vēja gāztus

un lauztus kokus, II iecirkņa mežniecībā:

J op Ķ Droš. naudas

!« 2.3 ||«
~~Āp- kcirt.|

>SJ Pārdodamo vienību atrašanās viett 3-g ° mežo- tīrīša- %
ā>* 1-3 '£- Žanai nai $Ķ ļ« o O CL

_J? °- -* 2 latos

1 KHves novadā, Ķemeru Ns 7 apgaitā,
kvatt. 1, uz kara laika i<cutuma
sanumurētiko' fi NsNs 1— I . 71 128 7 7

2 Slokas novadā, Mežbelte-Ne 5 apgaita,
kvait. 32, cirsma 1920. g., sanumu-
rēti kcki NsNs 1-250 250 313 16 16

Solīšanas sājr.um.'! pīkst. 12 dienā. Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības
nauda J0,'o apmērā no nosolītās sumas. Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības
kancleja Dubultos un pārdodamais meis apskatāms uz vietas pie attiecīgiem
mežsargiem. 20107 SlnL-a» v/.^m^r^rīha

StismiiKas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1925. g. 24.februārī

Ārlavapagasta namā augošu mežu, sadalītu sekošās vienībās:
Š to n ^^^Ķ

3 J* 73 to
£ o, ' 9 '?» 3 '2

ļg. Iecirkņi, novadi, ' j :
< ļ _ oj |„ «|„

^3^ apgaitas nn kvartāli J |« |^|=5
"3 "O g; ^j o ^
J§ <. , cu . 2 Z > q %

I. iec. Rudes mežn.
Lubes novads:

1 Ns 6, Eglīšu, apg. kv 9 . - - -77 43 - Stīgas pap!ag
2 Ns 6, . > 14. .< —? — '2 18 — ,
3 Ns 10,Rojnieku, apg.kv.54 1 — 383 549 28 CirsmalMs »
4 Ns 8, Auceru, apg. kv. 94 2 — 354 300 15 _ 192>

IV. iec.Ārlavas mežn.
Arlavas novads:

5 Ns 31, Strēlnieku apg. . . 3 0,62 - 376 19 ~
6 N° 31 6 0,63 — 53

7 jsp; 3.' 7 0,61 — 208 11 ^
8 NŠ 3l! " , . . . 8 0,63 - 145 7 ' ' ?
9 N» 31 . 9 0,67 — 306 16 ~

10 NŠ 3l| ! . 10 0,62 — 65 — -|
11 Ns31, „ „ 12 0,66 - 269 14 B
12 Ns 31, . . .. 13 0,68 - 304 15 .|
13 Ns>31, . '.- . 14 0,66 - 184 10 ' g
H jsfj 31 15 0,62 — 131 7 ā
15 NŠ 3l! . ... 17 0,60 - 214 11 a
16 Ns 31, . I» 0,67 - 173 9 g>
17 Ns 31, „ ... 19 0,62 - 129 7 «
18 Ns 31, . . .. 20 0,67 - 119 6 g
19 k» 31 . . 21 0,45 — 110 6 <
20 NŠii, , , '. ... 22 0,62 - 109 6 J ^
21 Ns 31, » ... I' 0,56 - 256 13 1
22 Ns 31, ' . . 4 0,65 - 126 7 £
23 Ns 31, , . 5 0,59 . - 134 7 %
24 Ns 31, . ... 6 0,59 - 199 10

^25 Ns 31, , ... 7 0,61 - 221 11|
26 Ns 31, , ... 8 0,86 - 80 - 3
27 N° 3i . , .. .' 11 0,49 — 241 12 a
28 Ns 31, . . .. 12 0,70 - 145 8 .1
29 N° 3i . 15 0,55 — 210 11 j §
30 Ns 3l! , ... 16 0,89 - 202 10|
31 Ns 31, „ ... 17 0,59 - 112 6 -
32 Ns 31, , ... 18 0,50 — 105 5 £
33 Ns 31, , ... 19 0,52 259 13 ~
34- N» 31*, , . ? 20 0,90 - 298 15 m

35 Ns 31, . ... 21 0,68 - 135 7 Š.
36 N» 31, . ... 22 0,66 - 111 6 i

Solīšana sāksies pulkst. 12 dienā, pie kam izsolē pielaidīs personas, kuras
iemaksās izsoles komisijai 10 proc. drošības naudas no novērtēšanas sumas, kūja
pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10 proc. no nosolītas sumas. _ Drošības naudas
pieņems no pulkst. 11. Pie meža ciršanas biļešu izņemšanas jāiemaksā drošibas
nauda meža kultūras darbiem par vienibam: Ns 3—-Ls 27,45 un Ns 4 —Ls 15,00.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātas pārdošanai vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības
kancleja, Popervales muižā un pie attiecīgiem iec. mežziņiem.

1925. g. 22. janvārī. Ns 1129.
20105 s. Sasmakas virsmežniecība.

Ūtrupe.
1925. g. 11. februārī

^
pulksten 10 no

rīta, pārdos pie Paies pag. nama,

atuata ittoiu
pilsonim Fricim Bergenam piederošu

vienu govi,
novērtētu uz Ls 80.—, dēļ nomas naudas
parādu Ls 76.— piedzīšanas.

Pārdodamā manta apskatāma ūtrupes
dienā uz vietas.

Limbažos, 21.janvarī 1925.g. Ns 5604/24
Valmieras apriņķa priekšnieka

19974̂ palīgs
li iec. (paraksts).

Otrupe.
1925. g. 11. februāri pulksten 10 no

rīta, p.a r d 0 s pie Pāles pag. nama

stili vaiiāMSasž
pilsonim Jānim Celmiņam piederošu

vienu zirgu 7 g. vecu,
novērtētu uz Ls 200.—, dēļ nomas naudas
paradu Ls 180.30 piedzīšanas.

Pārdodamā manta apskatāma ūtrupes
diena uz vietas.

Limbažos, 21.janvarī 1925.g. Ns5604/24
Valmieras apriņķa priekšn. pal.

19976 II. iecirknī (parakstsļ.

Ūtrupe.
1925. g. 11. februārī, pulksten 10rīta,

pārdos pie Paies pagasta nama

= iHffi flMMH =
pilsonim Tenim Paeglim piederošu

vienu zirgu 15 g. vecu,
novērtētu uz Ls 100, dēļ nomas naudas
parādu Ls 96.-— piedzīšanas.

Pārdodamā manta apskatāma ūtrupes
dienā uz vietas.

Limbažos, 21.janvarī 1925.g. J* 5604/24
Valmieras apriņķa priekšnieka

? 19975 palīgs II. iec. (parakstsl.

Ūtrupe.
1925g. 11. februāri, pulksten 10 no

rīta, pārdos pie Pāles pag. nama

atklāta vaitiksoīiSana
pilsonim Ernestam Skudriņām pieder.

vienu zirgu 15 g. vecu,
novērtētu uz Ls 110.—, dēļ nomas
naudas paradu Ls 110.— piedzīšanas.

Pārdodamā manta apskatāma ūtrupes
diena uz vietas.

Limbažos, 21.janvarī 1925.g. Ns 5604/24
19977 Valmieras apr. pr. pal. 11. iec. (par.)

Liepājas apr priekšnieka
H. iec. palīgs

dara zināmu , ka š. g. 14. februārī, pulkst.
10 rīta, Rucavas pagasta , Papes ciemā,
Bubera mājās,

ūtniātā gairaksoliSant
pārdos 1923. g. no jūras izskalotu oša
koka, 15 pēdas garu, 5/» pēdas platu
un 2 pēdas dziļu

laivu, Ls 10 vērtībā
Priekšnieka pal. A u n i ņ š.

D rbvedis (paraksts).

Slokas virsmežniecība
jirliMilisti! top

; ? Pret tūlītēju samaksu. -
, - Jl \V februarT 1925. g., pulksten 9 no rīta, Slokas virsmežniecības kanc-
leja, Dubultos, Rīgas Jūrmala, izcirstos uz stigām un vēja lauztos un gāztos
skujukokus: '

l iec mežniecībā: Bulduru novadā, Avotu Nš 17 apgaitā, kvartālā Nsl: i
vienība Ns 1 40 koki NsNs 56-95 novērtēti par Ls 35.54

. ^2 40 „ NsNs96-135 , 19.64
:?'" '&? 33 . NM* 136-168 " " . 29.50

» N ? 4 52 „ JWs 169-210 . 62.18
. Nš 5 30 , NsNs 211—240 49.15
» Ns 6 15 . NsNo 241-255 " l 24.81
.

^ l 16 . NsNs256-27] . 112.97
» Nš 8 li „ NsNs 272—282 ] „ „ H-61

kvartālā Ns 2:
vieniba^?40 koki NsNs .40-79 novērtēti par Ls 34.58

. Nš 10 36 „ mNs 80-118 16-98

^|' ? 15 . MNs 119-132 I .
° ? . 180.39

^2 15 . NsNs 133-147 . 142.Od

^, 40 „ jNļoN» 148-187 ' , 81-42

ļ* \i 40 . NsNs 188-227 *
. 10-63

- ™ £ 40 „ NsNs228-267 , 23, 45
? * 20 . NsNs268-287 ' . S,50
- N°- u 20 „ NsNs 288—307 " . , .60.02

. „' kvartālā X? 3:vien,ba Ns 8 ..... . . ,7 koki K?M 32_Ls 94.24
Vf '5 ]6 „ NsNs49-64 , 205.82

* * P 11 . N'Ns 65-75 " " . 33.67

r H $ I!" februarT L925- g - pulksten 10 no rīta, mežā Bull'umuižas novadā,
Buļļu Ns 18. apfr arsma 1924./25. g. augošus sanumurētus.skuju un lapo

L 431J3.
SeV'SķaS P8rti)āS Pa 5 k0kie

^ Pavisam"kokus novītus p«

iori 25)unDieŠtiečīJ°n
kaS Y irsmežniec 'bas kancleja , Dubultos (tālrunis - M*jon ^oj, un pie attiecīgiem mežsargiem.

Slokas virsmežniecība.
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i9 Pārdos Iemāks, drošības
§« Kādas virsmežniecības, novada, Pēc N„N_°" nauda latos
>S ... ( plātī- , FV vērtējums Iz_ Mežu Piezīmes
._.apgaitas un kvartāla Pkoki

d^^^S ha gab. latos tīrīšanai darbiem

Rīgas virsmežniecība.
1 Remberģes muiž. jauns. 34 Prikula

Jēkabmiefta virsmežniecība
Kazu iec. mežn. Jēkabmiesta nov.

1 3. apg. kv. 3/8 Jāņa Buciška
maiņas gabals

1 9. apg. kv. 58 un 82 Mārtiņa
Dārdzana maiņas gabals .

3 9. apg. kv. 68 un 69 Mārtiņa
Spulga maiņas gabals . .

4 7. apg. kv. 55/74 un 56/75 Bēr-
tuļa Spulga maiņas gabali .

5 9. apg. kv. 94 Vagulan Grieķer
maiņas gabali

Jēkabmiesta iec. mežniecībā.
Jēkabmiesta novadā.

6 16. apg. kv. 74/97, Fiļķu Kazaka
maiņas gabals ...

7 17. apg. kv. 64/89 un 77 102
Kraukļu-Kazaka maiņas gab.

Dignājas mežn. Dignājas nov.
8 28. apg. kv. 102 Smoļu Radviļa

maiņas gabali . .
9 33. apg. kv. 152 Ieviņa maiņas

gabals . . .
10 34. apg. kv. 173 Silaunieku Pa-

egļa maiņas gabali .
11 35. apg. kv. 177 Silaunieku Vil-

dnera maiņas gabali
12 35. apg. kv. 184 Saldas maiņas

gabals
13 37. apg kv. 187 un 189 Šķer-

stanu Brunovska maiņas gab.
14 37. apg. kv. 187 Šķerstanu Atāla

maiņas gabali
15 17. apg. kv 77 Krauķļa-Buciška

maiņas gabali . .

Piebalgas virsmežniecībā.
II. iekirknī.

1 Gatartas nov. apg. 12 jauns. 24
(K. Barona)

2 Gatartas nov. apg. 12 jauns. 28
(A. Gulbiša)

3 Gatartas nov. apg. 12. jauns. 32
(A. Lastmaņa) . ...

4 Gatartas Kaldavas nov. apg. 11
jaunsaimniec. (Bērziņa) . . .

— 546 4558 227 —

13,70 — 510 26 —
1,36 — 1372 69 —

13,05 — 1C465 524 —

23,38 — 18359 918 —
)

10,58 — 7510 376 —

2,90 — 955 48 —
6,95 — 4210 211 —

6,18 — 2441 123 —
6,84 — 66 4' -'—
2,18 — 1872 94 —
2.32 — 1195 60 —
1.33 — 185 10 —
8,54 — 10049 503 —
2,81 — 5013 251 —
1,35 — 578 29 —

\

— 23 £60 18 —
— 71 1415 70 —

8 145 7 —
— 5537 9370 468 —

Kv. _ 82 nav
cērtami 38.
num.koki.

Nav cērtami
num. koki:
kv. 69—4
gab.,kv.68
atd. 6, 2g.
un atd. 4
50 gab.

Kv. v 5 nav
cērt.numer.
koki 66 gab.
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£ Pārdos Drošības nauda

.H-Bi Kādas virsmežniecības, novada Pēc M ? No-
**« „ , , , plātī- vT' vērtējums fe. Mežu_:g apgaitas un kvartāla

^
koki cirtumu kultūru

jj ha gab. latos tīrīšanai darbierr

Piezīmes

i

5 Gatartas Kaldavas nov. apg, 11
jauns. 2 (Ezergaiļa)

6 Gatartas Kaldavas nov. apg. 11
jauns 3 (Sīmaņa)

7 Gatartas Kaldavas nov. apg. 11
jauns. 3 (Sīmaņa) . . . .

8 Gatartas Kaldavas nov. apg. 11
janns. 4 (P. Smekša) . .

9 Gatartas Kaldavas nov. apg 11
jauns. 4 (P. Smekša) . . .

10 Gatartas Kaldavas nov. apg. 11
jauns. 5 (P. Majora) . . .

11 Gatartas Kaldavas nov. apg. 11
jauns. 5 (P, Majora) .

12 Gatartas Kaldavas nov. apg. 11
jauns. 6 (Ķepišā)

13 Gatartas Kaldavas nov. apg. 11
jauns. 6 (Ķepiša) . .

14 Gatartas Kaldavas apg. apg. 11
jauns. 6 (Ķepiša)

15 Gatartas Kaldavas nov. apg. 11
jauns. 7 (P. Tetera) . .

16 Gatartas Kaldavas nov. apg. 11
jauns. 7 (P. Tetera) .

17 Gatartas Kaldavas nov. apg. 11
jauns. 7 (P. Tetera) . .

III. iecjrknī.
18 Ramkas nov. apg. 17 (Ramkas

izglītības biedrības lauk.) .
19 Ramkas nov. apg. 15 Mellužu

meža jauns. 72 (E. Bisenieka)
20 Ramkas nov. apg. 15 Mellužu

meža jauns. 73 (O. Reķķa) . .
21 Jaun-Piebalgas nov. apg. 18 Puķu

meža jauns. 50 (A. Piņņa) . .
22 Jaun-Piebalgas novads apg, 18

amatn. saimn. 17 (J. Rubeņa) .
23 Jaunpiebalgas nov apg. 18 jaun-

saimn. 13 (P. Rubeņa) ....

24 Jaunpiebalgas nov. apg. 18 jaun-
saimn. 217 (J. Dzirkala)

25 Jaunpiebalgas nov. apg. 18 jaun-
saimn. 133 (A. Jēpa) .

26 Jaunpiebalgas nov. apg. 18 amat.
saimn. 12 (J. Brūvera) . .

27 Jaunpiebalgas nov. apg. 18 Slēga
Kanažu mājas jaunsaimn. 8
(Lienes Pēčs)

IV. iecirknī.
28 Sērmukša nov. apg. 26 jaunsaimn

17 (Ģeģera) ...
29 Sērmukša nov. apg. 26 jaun-

saimn. 16 (Freiberga) . . .

— 3083 7600 380 —

— 3310 8320 416 —

— 5079 5270 263 —

— 2007 7480 374 —
— 4120 7180 359 —

— 2001 6625 331 —

— 2116 4530 226 —

— 2765 3980 199 —

— 4763 7360 368 —
— 3617 6270 313 —

— , 3416 7950 397 —
— 3091 3260 163 —

— ' 9652 7460 373 —

1,10 — 530 26 —
8,90 — 8300 415 —
2.50 — 670 33 —
— 7 110 5 —
1,50 . — 670 33 —

2,10 — 14C0 70 —

— 72 1060 53 —
— 749 2140 107 '

—
— 1876 2540 127 —

6,95 ; — 3650 182 —

— 280 2O0 10 —
— 2866 1270 63 I —

Otrā atdaļā 10
7/12kb.asis
sagatavotas
malkas nav
pārdod.
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Kā drošības nauda tiks pieņemti ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas

un valsts zemes bankas ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību; 2) Latvijas bankas vai no viņas
pārgarantētas privātu banku garantijas, pie kam pircēju ērtības labā būtu vēlams, ka garantijas
tiktu iesniegtas atsevišķi par katru virsmežniecību; 3) banku akceptēti čeki, kuri nosolīšanas

gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.

Mežu departaments patur sev tiesības izsludinātās izsolē un nolemtās pārdošanai izsoles
vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.

19958-v Mežu departaments.

Iespiests Valsts tipogrāfija



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1925. gada 25. februāri, Latviešu bie-
drībā, Merķeļa ielā Nq 13, augošu mežu no sekošām virs-

mežniecībām :

jd Pārdos Drošības nauda
v g Kādas virsmežniecības, novada, Pēc ,, _ iL??
>S , ... nlatī- , , vērtējums i_ I Mžu Piezīmes

1
2 apgaitas un kvartāla P™ koki cirtumu kultūru

J3 ha gab. latos tīrīšanai ļdarbiem

Slotas virsmežniecībā.
I. iec. mežniecībā.

1 Slotas nov. apg. 5 kv. £0 . . 1,70 — 1930 97 97 Atstāj. 1 num.
apse

2 . . , 5 , 51 . . . 2,24 — 2370 119 119 Atstājamas
4egles

3 , . . 7 . 70 . . . 3,49 — 3440 172 172
4 . . , 7 , 77 . . 4,03 — 7770 389 389
5 . . .. 77 . . 2,00 — 3170 159 159
6 . . .. 38 . . 3,o0 — 3850 193 193 Atstāj, num.

apses 5 gab.
7 . , . 2 , 27 . . 1,87 — 3360 168 168 ; 8..,
8 . . . 2 . 27 . . 1,66 — 3302 165 165 . 2 .
9 . . , 8 , 66 . . 5,26 — 5270 264 264

10 . . .. 66 . . . 2,71 — 2120 106 106 Atstāj, num.
16 egles

11 . . , 8 . 67 . . 3,24 — 7371 369 359 Atstājamas
18egles

12 . . , 6 . 15. . . — 488 2870 141 141
13 . . . 4 . 61 .— 744 2700 135 135

II. iec. mežniecībā.
14 Zasa nov. apg. 9a jauns."\34, 31 22,54 — 2920 146 —

.15 . . 9a . SO, 32 17,00 — 1970 99 —
16 . . .. 33 . 16,07 — 2790 140 — Atstāj, num.

koki 45 gab.
17 . . . 9a . 5,44,36 22,89 — 1910 96 —
18 Zasa nov. apg. 10 (Salu mežs)

jauns. 82 . ? . . . 7,09 — 2270 114 —
19 Zasu nov. jauns. 113 . . 1,4 — 1042 52 —
20 Zasa nov. apg. 10 (Salu mežs)

jauns. 112 . 7,90 — 4612 231 —
21 Zasa nov. apg, 9 (Kusulajs)

jauns. £3, 92 ' 13,50 — 2790 140 — Jauns. 93 atst.
50 egles

22 Zasa nov. jauns. 116 ..... 5,54 — 1960 98 —
23 ,^ Retaine 2 12,72 ļ — 1460 73 —



ļj Pārdos Drošības nauda
>f Kādas Virsmežniecības; novada Pēc M _ Ņ°- latos

58 apgaitas un kvartāla PIati** koki
vērtēJums Iz- I Mežu Piezīmes

apgaitas un kvartāla bas koRi , cirtumu kuļ|uru
ii ha gab. latos tīrīšanai ļ darbiem

30 Sērmukša nov. apg. 26 jaun-
saimn. 29 (Kļaviņa) 433 485 24 —

31 Sērmukša nov. apg. 26 jaun-
saimn 3 (Zaula) ' . — 750 500 25 —

32 Sērmukša nov. apg. 26 jaun-
saimn. 19 (Nik. Baumaņa) — ! 1445 700 35

33 Sērmukša nov. apg. 26 jaun-
saimn. 25 (Lustiga) . . — I 2198 160J 80 ? —

3* Sērmukša nov. apg. 26 jaun-
saimn. 27 (Jēkabsona) — 1135 1550 77 —

35 Skujenes nov apg. 22 jaunsaimn »
1 (Bērziņa) — 1718 12.0 60 —

35 Skujenes nov. apg. 22 jaunsaimn.1 22 (Zvirbuļa) . . - 1325 800 40
3' Banužu nov. apg. 25 jaunsaimn.

18 (M. Mežuļa) .... — 795 2060 103

V. iecirknī. , /
38 Jaunpiebalgas nov. apg. 29 jaun-

saimn. 9/ (Gulbiša) — 1602 2860 143 —
« Jaunpiebal gas Lielmeža nov. apg.

34 jaunsaimn. 43 (Aniparta) — 2841 1020 51 —
w Jaunpiebalgas Lielmeža nov. apg.

32 jaunsaimn. 41 (Damrozes) — 2809 5380 269
Jaunpiebalgas Lielmeža nov. apg.

,, 32 (Kinķera) jauns. 45 - 6211 5850 292
Jaunpiebalgas Lielmeža nov. apg.

432 jaunsaimn. 39 (Lēruma) — 7190 6230 311 —
Jaunpiebalgas Lielmeža nov. apg.

,, 32 jaunsaimn. 40 (Klapara) . — 3526 4050 202
Jaun-Piebal gas Lielmeža nov.

4S ,PS- 32 jauns. 213 (Apiņi) — 2938 6200 310 —
Jaun-Piebalgas Lielmeža nov.

, apg. 32 jauns. 3< (lrša) - 3469 4770 238
Jaun-Piebalgas Lielmeža nov.

47 ,Pg- 32 jauns. 37 (Raksta) . — 2610 5260 263 Atd. 2 atstāj. .
Jaunpiebalgas Lielmeža nov. 215 koki

48 .PR- 34 jauns. 44 (Dubulta) . — 4615 4570 228 — Atstājami
Jaun-Piet/algas Lielmeža nov. 53_ koki

49 .Pg- 34 jauns. 42 (Aparjoda) — 5046 3450 172 — Atstājami
Jaun-Piebalgas Lielmeža nov. 13 koki

aPg- 34 Grotužu muiža jaun-
5 saim. 17 (Vesera) — 3904 3800 190 — Atstājami

Jaun-Piebalgas Lielmeža nov. 25 koki
a Pg- 34 Giofuža muižas jaun-
saim. 34 (Lielupa) ... . — 8909 7100 355 — Atstājami

174koki
t, III. iecirknī.

Jaun-Piebalgas nov. apg. 18
5kv. 28 1,71 — 2100 105 105
' Jaun-Piebalgas nov. 'apg.' 18

53
kv. 28 ? . ... 2,18 — 3000 150 150

Jaun-Pi ebalgas ' nov. ' apg. 18
kv. 17 ... 2,55 — 3030 151 152

54 v- iecirknī.
Jaun-Piebalgas Lielmeža nov.

aPg. 32, 31, kv.8,14, 12 un 20 - 827 2200 115 115



_§ Pārdos Iemāks, drošības

Sg Kādas virsmežniecības, novada, Pēc M
N_°" nauda latos

> % .L , nlatī- , !".' vērtējums j \z_ Mežu Piezīmes
^

apgaitas un kvartāla , <? koki -J - ! i .*
^ ^* bas cirtumu ļ kultūru
S i ha gab. latos tīrīšanai'darbiem

Gaujenes virsmežniecībā.
Aumeisteru mežniecībā.

Aumeisteru novadā.
1 Jaun-Caunu apg. kv. 6, 13, 21 140 990 50 50
2 Jaun-Salaiņu apg. kv. 16 i . * 9,13 — 6180 309 —
3 „ „ „ 163-un 16? 4,97 — 3450 173

Zvārtavas mežniecībā.
Luttur novadā.

4 Luttur apg. jaunsaim. 25 F. . . 0,99 — 2480 126 —
5 , , . • 3.— 4730 237 —

Zvārtavas mežniecībā.

Aumeisteru novadā.
6 Purgaila apg. jaunsaim. JM° 134 F 4,96 — 13660 683 —
7

B ! 2,80 — 9900 495 —

8 \ \ . . 2,99 — 9300 466 —
9 Zvārtavas mežn., Grundzāles no-

vads, Purgaiļa apg., jaunsaimn. '
18 F. ... 3,14 — o4yu Zlo —

Zvārtavas mežn., Zvārtavas nov
10 Vēverkalna N apg. jauns. 41 F. . 2,36 - 3510 176 -

12 Skaistkalna 1 " . 49 F. 1>0 4050 203
ļ( 49 F. 2,25 — 6150 308 —

Bormaņu mežn., Bormaņu nov. ?

14 Vērzemnieka apg., kv. 211ļ jauns 5,01 - 6980 349 -

\l " " 211 4^85 - 5490 275 -
7 " " ,25 "

. 3,56 - 4350 218
0 ' ' " 225 . 2,43 - 4370 219 -

q * " " 225 [ 11,81 - 7210 361 -

Skoliņas apg., kv. 215a, 213 3,37 - ^210
261

-

l Brūžuapg ",kv:25 24;27,26 ' 7,54 - 7680 387

S T.D:V.
-ag.:kv86aun86b J78 - 4330 2,7

25 . ' " It ? ?
!84 - 3710 186 -

f7 ; ; ; S :::: 2:21 - 3290 i85

Strenču virsmežniecībā
^

_ ^ ^ ^ ^21 Oliņas nov. kv. 50, 75, ib un ol n.u-* cērtami ti-
kai numur,
koki

2 Turpat kv. 96, 93 94, 127 .. 6,05 - /
3_Ky H cēff

3 , , 2, 10, 14 ? l'' tikai num.
koki

*854 — 7310 195 367

i ; ; iflS 113, 79 : . 5S - 9200 2Š0 461

Kauču novadā. _ &nQ ļgQ 336
6 kv 39 un 16 ? o'_ 5390 150 270
7 , 1 un 22 32



3 Pārdos Drošības nauda
*E „-, * ? -u j ~^ No latos
5<=! Kādas virsmežniecības, novada, Pec N Vprtpinms i r>- -
> ?? plati- venejums ]z_ Mežu Piezīmes
2 apgaitas un kvartāla

^
koki cirtumu kultūru

JS ha gab. latos tīrīšanai darbiem
~ ļ ī i

3. iec mežniecība.
24 Gārsenes nov. apg. 25 kv. 18 5,5 8761 438 438
25 . » 25 . 18 . 5,8 — 10380 519 519
26 Asares nov., apg. 17 kv. 7 jauns. 1 2,9 ' — 4920 246 — Atstājamas

4egles
27 „ apg. 18 jauns. 107,

128, 129, 130, 131, 1-2 . . — 441 11610 581 —

4. iec. mežniecībā.

28 Susejas nov. apg. 30 kv. 106 . 6,61 ļ — 3230 162 162
29 . .. 88 . 2,61 , — 2300 115 ļ 115
30 . .% 87 . 3/22 — 3932 197 197
31 . .88 . 3,00 ļ — 2170 109 ļ 109
32 Aknišas nov. apg. 32 Ķieģelnicas

mežs. ? 5,42 j — 3710 186 186
33 Aknišas nov. apg. 32 Ķieģelnicas

mežs ..' ..''. 9,80 — 4530 227 227
34 Aknišas nov. apg. 30 Strida mežs 6,92 i — 1250 63 63
35 Susejas nov. apg. 28 kv. 32 un 46 5,65 — 3010 151 151
36 . .41 . 6,97 i — 2830 142 I 142
37 . .. 28 , 37, 62 6,99 i — 5550 278 i 278
38 . . . 28 . 65. 46 3,48 ; — 1630 82 82
39 , . 28 . 69/75 4,84 — 780 39 j 39
40 . .. 105 . 4,57 — 3060 153 153

LubSnes virsmežniecībi.
1 Rupsalas mežā apg. 11 kv. 210

un 211 . . - — 473 4630 238 — I
2 1 . apgaitā, kv. 169 un 154 79 665 34 — '
3 Liedēs iec. Upļu salā jauns. 85 19,06 — 18346 917 —
4 Jaunsaimn. JNT? 86 8,90 — 8899 447 —

Bīriņu virsmežniecībā.
1. iecirkņa mežniecībā.

Bīriņu novadā.
1 Apg. 7 kv. 59 2,26 , — 2379 120 ' 120
2 .7 . 62 ....... . 1,93 i — 2549 128 128
3 . 7 . 95 0,80 j — 1381 69 69
4 . 6 . 74 un 67 . ... 2,79 — 2688 135 135

2. iecrkņa mežniecībā.
Engelhardta novadā.

5 Apg. 18 jaunsaimn. 49 ... . — 1662 2387 120 —
Turaidas novadā.

6 Apg. 9 kv. 29 — 181 852 43 43
7 . 11 . 52 un 56 — 530 4185 210 210

Inciema novadā.
8 Apg. 12 kv. 12 3,0 — 1654 83 83

3. iecirkņa mežniecībā.
Pabažu novadā.

9 Apg. 26 kv. I 2,75 — 2957 148 148
10 . 26 . 4 4,56 - 3839 194 194 Pamežs nav

cērtams11 . 27 . 28 . : 1,0 — 1152 58 58
12 . 27 , 38 2.6 I — 2452 123 123



Pārdos Drošības nauda
tu ? —— ?, mlatos
> g Kādas virsmežniecības, novada, Pec_ Num vērt?jums

—- . Mef
- Piezīmes

J S": apgaitas un kvartāla H
bas

koki cirtumu I kultūru
§ ha gbb. latos tīrīšanai ļ darbiem

*—• f ^^ ^_____ ————

55 Jaun-Piebalgas Lielmeža nov.
apg 34 kv. 52 un 69 — 827 1630 81 8i

56 Jai
rpg3ikv30

Lie, meŽa
.'- ' ~ 1202 550 27 28

58 Jaun-Piebalgas nov. apg. 29 _
^ ^ ^ ^

,

Alūksnes virsmežniecība
1 Jaun-Laicenes nov. 7 apg. 98

kv. jauns. 2, 8 apg. kv. I, 6
un 7 jauns. 49 kv. 17 jauns. 8,
9 apg. kv. 46 jauns. 14 un
kv. 49 . 42,44 35 36666 1834 —

2 Korneta nov. 11 apg. jauns. 1(1
Laknas birze Vec-Laicenes
nov. 12 apg. kv. 10 jauns. 27
un 46 Ziemera nov. 14 apg.
jauns. 64, 45 un 15. apg.
jauns. 34 21,42 — 24625 1232 -

3 Korvas nov. 23 apg. 35 kv. Als-
viķu nov. 24 apg. jauns. 6, 7,
8, 21 un 25 apg. kv. 135 17,40 — 29508 1476 ' 227

4 Alūksnes pils nov. 30 apg. 44 F. 8,30 — 3880 194 —
5 Koiberga nov. 32 apg. jauns. 27 5,19 — 2490 125 —
6 Alsviķu Tūjas nov. 35 apg. jauns.

6, II, 21, 24 un 25 . . 18,12 — 13285 665 —
7 Alsviķu Tūjas nov. 35 apg.

jauns. 26, Alsviķa Buliņu nov.
c6 apg. jauns. 35 un 21 17,70 — 14570 729 —

8 Alūksnes nov. 30 apg 4,67 — 6630 332 —
9 30 . . 1,10 — 1465 74 —

10 Vizikuma nov. 42 apg. kv. 17 . 3,50 6419 321 321
11 Jurensku - nov. 38 apg. 68 kv. . — 785 573 - 29 —

Stāmerienes virsmežniecībā.

IV. iec. Mālupes mežniecībā.
1 Mālupes nov. apg. 22 kv. 8 . . 3,00 — 2471 124 —
2 , . 24 . 91 . 3,30 - 2068 104 —
3 . , 24 . 91 . . 4,50 - 3409 171 —
4 ? , . 24 . 91 . . 3,50 — 2920 146 —
5 . .„ 91 . 2,50 — 2233 112 —
6 . .. 91 . . 2,50 - 2091 105 —

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā.
Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles komisija pieņems sākot nopīkst. 10Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas »

vērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi lidz mutiskās izsoles sākumam nebfls V

drošināti ar drošības naudu 10/o apmērā no piedāvātās sumas, netiks atzītas.
Cirtumu tīrīšanas un kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas pie ciršanas b'let

izņemšanas.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta depo»"'
iesniedzot kvīti izsoles komisijai.

J



Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 7. janvārī 1925. g.
izklausīja Rīgas pilsētas diskonto bankas
lūgumu deļ obligāciju atzīšanas par
zudušam un nolēma: I) atzīt par
iznicinātām: 1) obligāciju par 58,000 rbļ.,
apstiprinātu 18. novembrī 1910. g. ar
Jfe 298, uz nekustamu ipašumu Cēsis uz
Cēsu pilsētas patrimonialapgabala Meijer-
rnuižu zemes grāmatu reģ. III. sēj. ar
icģ. Nš 91, izdotu no Arnolda Ernesta d.
Plates par labu Rigas pilsētas diskonto-
bankai un 2) obligāciju par 2000 rbļ.,
atdalītu no obligācijas par 16,000 rbļ.,
apstiprinātas 6. novembrī 1889. g. ar
Ns 684, uz nekustamu īpašumu Valkas
apriņķī Certenes muižu ārzemes grāmatu
reģ. Ns 197, izdotas no Hugo i. Klota
par labu Guštonam Voliam, par kuru
augša minēto atdalījumu ir izgatavots
4. maija 19J4. g. ai Nā 1870, atsevišķs
zemes grāmatas dokuments par labu
Kārlim Kārļa d. I. Grinblatam, kuru
cbligacijas daļu par 2000 rbļ. Nikolajs

Edmunda d. i. Kup'ers
^

blanko-

cesionars ir cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1925. g. 7. janvārī. »?&*»

Priekšsēd. v. A. Veidners.
18966 Sekretars_AJ^lv_e_

ligu apgabaltiesas 3. clvlianiaia
pamatojoties uz 1923. gada 17 1
iikuma par vienīgo maksāšanas \hhln-un civ. proc. lik. 2060. un 2062 D '
ievērojot Natālijas Haima m. SaiimP '
pjlnvarnieka zv. adv.Hermaņa

Ri^ulūgumu un savu 1925. gada 7. janv»lēmumu paziņo, ka parādniece Natāli '**
Haima m. Saliman paradu pēc obliW;
par 30.000 rbļ., apstiprinātas 1#09
7. jūlijā ar JVs 1213, uz nekustamo ij"
šumu Rīga, 111 hipotēku iecirknī ze

~

zemes grāmatu reģ. Ns 1225, izdotas nnAntona Aloiza d. Trupa par labu Mātinam Petefa d. Sinkam, kura pārgāji
uz Hermani Kārļa dēlu Kampe ķ-
blankocesionaru, kas viņu ir cedēH
atkal _blanko — ir samaksājusi , bet «?
augšā minēta obligācija nevar tiktizsniegtas atpakaļ parādniecei dēļ dzē-šanas zemes _ 'grāmatas, tamdēļ ka kgājuse zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3-. civilnodala
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augša aprādīto obligāciju
pieteikties tiesa viena mēneša laiki
skaitot no dienas,, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda
ka . ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies

^
obligāciju atzīs par iznīcinātu

un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. _g. 12. janvārī. Nr. 1794
Priekšsēdētāja v. A. Veidners

19174 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.

pamatojoties, uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot valsts zemes bankas jugumu
un savu 1925. g. 13. janvāra lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Dāvids Kalniņš
parādu pēc obligācijas par 3000 rbļ.; ap-
stiprinātas 1912. g. 28.augustā ar Ns487,
uz nekustamo īpašumu Valmieras apriņķī,
Vecsalaces muižas zemnieku zemes
.Klimpu* mājām ar zemes grāmatu reģ.
Nš 5668, izdotas no Dāvida Kalniņa par
labu baronam Heinrichim Heinrichā d.
Stael Jon Holstein ir. samaksājis 1924. g.
16. aprilī, bet šī augša minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
deļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodala
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša Jaiķa,
skaitot np dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī.', un_aizrāda,
ka ja šīs personas noteikta'laika nepie
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, 1925. g. 14. janvārī, Ns 1896

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
19175 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīg apgabalt. 3. clvilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011̂ , 2014. un 2019. p.p.
pamāta paziņo, ka pec 1924.g. 22.oktobrī
Ramkas tag. mirušā .Simzu" mājas jaun-
saimnieka Peterā Mūrnieka ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības ka
fflā ntiriiekiem,le gatariem, iideikomisari effl,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesibas
minētai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas. '

Ja miriētās_ personas savas 'tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 14. janvārī 1925. g. L. Nš1873
Priekšsēd. y. A Veidne r's.

19513 . Sekretārs A. K ai v e.

Rigas apgabalt. 3. civi In.,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo,_ka pec 1919. g. 22. jūnija
Liezeres pagasta mir. .Lejas-Briežu N°IV"
mājas līdzīpašnieces _Emmas Jēkaba m.
M e ļ b a r d ir atklātsmantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
un 1.1., pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu. mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās peisonas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesibas zaudējušas.

Rīgā, 14. janvārī 1925. g. L. Ns 1658
'Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

195C2 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 201U 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 22. jūnijā
Liezeres pagasta' mirušā .Lejas-Briežu
Ne IV" mājas lidzīpašniecesMartas Jēkaba
meitas Melbard ir atklāts mantojums,
un Uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
un t. L, pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 14. janvāri 1925.g. L.NH658
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19503 Sekretārs A. K a 1v e.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 7. janvārī 1925. g.
izklausīja

^
Tena Ādama d. Alberta, ai.

Alberga lūgumu dēj hipotekarisko parādu
dzēšanas un n o 1 e m a : 1) atzīt par iz-
nīcinātām: 1) obligāciju par 3015 rbļ.
57 kap., atlikuma _ no obligācijas pai
4000 rbļ., pirmatnēja lielumā, apstipri-
nātas 26. oktobrī 1904. g.ar Nš 425, uz
nekustamo īpašumu Rūjienas Lielās
muižas zemnieku zemes Lejas un Kalnu
Nauku mājām, Valmieras apr. ar zerries
grāmatu reģistra Nš 44, izdotas jio Jāņa
ādaina d. Alberta par labu Ādamam
Jāņa d. Liepiņām, kura obligācija pār-
gājusi uz Arnoldu Ādama d. Albergu un
2) obligāciju par 2000 rbļ. apstiprinātu
10. jūlija 1912. g. ar Ns 396, uz to pašu
nekustamo īpašumu, izdotu no Tena
Ādama d. Alberga par labu Eduardam
Jēkaba d. Skujam, kas viņu ir cedējis
blanko.

Rīgā, 1925. g. 7. janvārī. Ns 641
Priekšs. v. A. Veidners.

18^68 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklāta tiesas sēdē 7. janvārī 1925. g
izklausīja _ Jēkaba Dāvida d. Kretceralūgumu deļ hipotekarisko parādu dzē-šanas un nolēma: 1) atzīt par iznici-nātu obligāciju par 33,400 rbļ., apstipri-na tu 7 maijā 1912. g. ar Nš 1371, uznekustamu īpašumu Rīgā, IV. hipotēkuiecirkni ar zemes grām. reģ. Ns744, izdotuno tirdzniecības nama Jegar un Ko. parlabuJohanam Detlova d. Ebērtam, kurapārgājusi uz Voltgangu Leo d. Ķīnu kā

blankocesionaru, kas viņu _ ir cedējis
atkal blanko; II. izdot lūdzējam pēc
viena lata kanclejas aktu nodokļa sa-
maksas šī lēmumu norakstu iesniegšanai
Rigas-Valmieras zemes grāmatu nodaļai
dēļ hipotēkas dzēšanas zemes grāmatās.

Rīgā, 1925. g. 7. janvāri. N* 1441
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

18967 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt., 3. civilnodala
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. gada
20. septembrī Ļaudonas-Odzienas pag.
miruša .Banderi* mājas īpašn. EduardaJura d. Lāča ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, kredib>
riem un 1.1., pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētas personas savas tiesības
augša uzrādīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

1925. g. 14. janvāri. L. Nr. 1880.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners

19511 Sekretārs A. Kalve.

ligas apgabaltiesas 3. cifilittfaia,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060l un

2062. p.p., ievērojot Rīgas biržas bankas

mjurnuun savu 1925. g. 7, janvāra> lē-
mumu, ar šo paziņo, ka kara apstākļu

dēļ ir gājušas zuduma sekosas obliga-

ļfil par 23.000 rbļ.. «stiprinātas
1912. g. 10. martā ar Nr. 772, uz
nekustamo īpašumu Rīga, IV. hip. iec.
zem zemes grāmatu reģ. Nr. 1594, iz-

dotas no Idas Kārļa meitas Graf par
labu Oskaram Haralda d. Poelctiauam,

kura pargājuse uz Robertu Jvana dēlu
Štauve, kā blankocesionaru, kas viņu
ir cedējis atkal blanko; .

2) par 10.000 rbl-, apstiprinātas
1913. g. 26. martā ar Nš 745, uz to pasu
nekustamo īpašumu.izdota no, Fridncha

Heinrichā dēla Berensa Ion Rautenfelda
par labu Idai Kārļa m.,.Graf,_ ku-a par-

gājuse uz Robertu tvana dēlu Štauve,
kā blanko cesjonaru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko; -v :

3) par 4.000 rbļ., apstiprinātas
1913. g. 11 septembrī ar. Ns 2524, uz

to pašu nekustamo īpašumu, izdotas no
ta paša Fridricha 'Heinricba d. Berensa
fon Rautēnfelda pārlabu Ferdinandam
ion Lampem, kūja pargājuse uz Robertu
Ivana dēlu Štauve, ka blankocesionaru,
kas viņu ir cedējis atkal blanko;

?4) par 2.1S0 rubļiem, apstiprinātas,
1900. g. 9. septembrī at_ Ns 1411, uz.
nekustamo īpašumu Rīga, III hipotēku,
iecirkni zem zemes grāmatu reģ. Ns1148,'
izdotas no Aleksandra Gustava dēla.
Švarcā par labu Emmai Kocb;

5) par 4.200 rbļ. atlikuma no obli-
gācijas par 5.200 rbļ. pirmatnēja lie-
lumā, apstiprinātas 1902. g. 11. decembri
ar Nš 20. 6, uz nekustamo īpašumu Rīga,
1 hipotēku' iecirknī zem zemes grāmatu,
rēģ. Nš 5, izdotas no Johaņa Dāvida d.
Bermaņa un viņa sievas Marijas Tu-
sneldas loakima m. Bērman,-' dzim. Ra-
kovskij par labu Augustam Fedora d.:
Vortrhānim, kas viņu ir cedējis blanko;

6) par 75.000 rbļ-, apstiprinātas
1913. g. 23. decembrī ar Nš; 3638, uz
nekustamo īpašumu, Rīga,'II hipotēku
iecirknī zem zemesgrāmatu reģ:Ns710,
izdotas no Kārļa Friča d. Bekmaņa par
labu Vilhelma Antona d. Vetļlericha!
mantojumu masai;

7) par 45.000 rbļ.i apstiprinātas;
1899. gi" 5. augustā ar Ne 1782, uz ne-
kustamo īpašumu Rīga, ? IV hipotēku
iecirknī zem zemes grāmatu reģistra
Ns 973, izdotas no Pētera Zandera d.'
Martinsona par labu Johanim Ekardam
Jēkaba d. Mušfcem, kura pargājuse uz
Paulu Aleksandra dēlu Grossmani,
kā blankocesionaru, kas Viņu ir cedējis
atkal blanko. ? ?

Tapec apgabaltiesas 3. - civilnodala
uzaicina visas personas

^
kurām būtu

tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no tās dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligācijās atzīs par iznīci-
nātām un lūdzējai izdos obligācijas du-
blikātus, kuri izpildīs orģinala vietu.

Rīgā, 13. janvārī 1925. g.; Ns 1764.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

19180 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas3. civilnod.,
pamatojoties uz \7. marta 1923. gada
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un, 20o2. p p.,
ievērojot Sofusa Friča dēla Šroedera
uh Hansa Kristiāna dēla Krogha piln-
varnieka zvērināta advokāta Aureliusa
Zeeberga lūgumu un savu 1925. gada
7. janvāra lēmumu paziņo, ka Soiusa
Friča d. Šroedera un_ Hansa Kristiāna
dēlā Krogka pjlnv. zvēr. adv. Aurelius
Zeebergs ir parādu pec sekošam obli-
gācijām:

1) par 10 0 r. apstiprinātas 1914. g.
29. oktobrī,ar Ns 2339 uz nekustamo
īpašumu Rīgā, V hipotēku iecirknī zem
zemes grāmatu reģ. Nš 1146, izdotas no
Baltijas Lauksaimniecības Sabiedrības
par labu Annai ion Tranzehe-Alsvig; ,

2) par 300 r., apstiprinātās 1914. g.
29. oktobrī ar Nš 2340 uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdotas no tās pašas
Baltijas Lauksaimniecības Sabiedrības
par 4abu„Emmai Konstantīna meitai ion
Gutceit; .
"a) par 2000 r, apstiprinātas 1914. g.
29. oktobrī ar Ns 2341 uz to pašu ne-
kustamo .īpašumu, izdotas no tas pašas
Baltijas Lauksaimniecības Sabiedrības
par labu Voldemāram Jūlija dēlam ion
Vuliam;

4) pār 2000 r., apstiprinātas 1914. g.
29. oktobrī ar Ns 2346 uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdotas no tas jiašas
Baltijas Lauksaimniecības Sabiedrības
par labu Arturam Eduarda dēlam ion
Vuifam;; 5) par 4350 r., astiprinātas 1914. g
2$. oktobri ar Ns 2350 uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdotas no tās pašas
Baltijas Lauksaimniecības Sabiedrības
par labu Akselim Aleksandra dēlam
baronam Delvigātn;

6) par 6350 r. apstiprinātas 1914. g.
29. oktobrī ar Ne 2352 uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdotas no tās pašas
Baltijas LauksaimniecībasSabiedrības
par labu Ķ\eks,an6.\&m 'Reinholda dēlam
baronam StālamfonHolsteinamļ7) par 1C00 r. apstiprinātas 1914. g.
29. oktobrī ar Ns 2353 uz to pašu ne-
kustamo' īpašumu, izdotas no tās pašas
Baltijas Lauksaimniecības Sabiedrības
par labu Harrijam Heinrichā dēlam
ion Strvkam;

8) par 700 r., apstiprinātas 1914. g.
29. oktobrī ar N? 2354 uz 10 pašu .ne-
kustamo īpašumu, izdotas ņo tās pašas
Baltijas Lauksaimniecības Sabiedrības
par labu Arnoldam Kārļa dēlam fon
Gersdoriam, kuru viņš cedējis blanko.

Iemaksājis tiesas depozītā Ls 37760
šo augšā minēto; obligāciju kapitāla un
procentu dzēšanai.

T<.'pēc apgabaltiesas III clvilnod»ļa
uzaicina vists personas, kurām būtu tie
siba.s uz' aujjšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tie a viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī * un aizrāda,
ka ja šīs per.onas noteikta laika nepie-
teiksļes, obligāciju aizīs par iznicinātu
un ludzējftn dos tie ibu prasīt parā<i»
dzēšanu zemes grāmatā. 19178

Rīgā, 13. janvārī 19."5. 9. N» 1276
Priekšsēdētšja v. A. Vejdnērs.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklāta ciesas sēdē 7. janvāri 1925. g.
izklausīja Jāņa Jāņa d. Rozes lūgumu
deļ hipotekarisko paradu dzēšanas un
nolēma: I. atzīt par iznīcinātām:
1) obligāciju par 2000 rbļ. apstiprinātu
20. augusta 1908. g. ar Ne 1130, uz
nekustamo ipašumu Rīgā, III. hipotēku
iecirknī ar zemes grāmatu reģ. Ns 2376
izdotu no Jāņa Jāņa d. Roze par labu
Kārlim Friča d. Grosam, kura pācgājusi
uz II. Vidzemes savstarpīgo kredīt-
biedrību, bij. H. Rīgas krāj-aizdevu sa-
biedrībai un 2) obligāciju par tO .OOO rbl
apstiprinātu 5. augustā 1909. g.ar Ns 1450,
uz to pašu nekustamo īpašumu izdotu noa paša Jāņa Jāņa d. Roze par labu
U. Kļgas kraj-aizdevu sabiedrībai, kurapārgājusi uz Hermani K^rļa d. Kampe,
ka blankocesionaru , kas viņu ir cedēiis
atkal blanko.

Rīgā, 1925. g. 7. janvārī. Ne 536
,oocn PriekŠsēd. v. A. Veidners. :18969 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
ar šo dara zināmu I) ka bijusē krievuRīgas apgabaltiesas II. civilnodala aisavu 1915. g. 14. aprīļa lēmumu ir at-zinuse Juhusu Ermani par maksāt ne-spējīgu parādnieku tirdzniecībā , par kcizdarīts attiecī gais sludinājums; 2) kāar tas pašas tiesas 1915. g. 14. aprīļaemumu par Juliusa Ermana konkursavaldes zvērinātu kuratoru ir. bijis ieceltszvērināts advokāts Grigorijs Rubinsteinsuz kura lūguma un saskaņā ar kreditorusapulces lēmumu ..Rīgas apgabaltiesas
II. civilnodala, 'pamatojoties uz tirdzn.

nn - ,- k-532* ,1924. g. 9. decembrīnolēma: ka ar bij. Rīgas apgabal-tiesas II. civilnodaļas 1915. g. 14 aprijaJuliusa Lrmana atzīšanu par maksātnespējīgu parādnieku a t c e It.
Rīga, 1925.g. 5. janvārī. NŠ 1000

i«07o Priekšsēd - v. A. Veidners.
18972 Sekretārs A. K a 1v e.

Rigas apgabalt. 3. civiln.,
nz civ. ties. lik. 1967., 2011—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Annas Beirnan lūgumu
uzaicina visas personas, kuram ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
5ai tiesā 20. janvārī 1925. g. publicēto
1919. g. 19: marta Rīga miruša nam-
īpašnieka Mārtiņa Kūmiņa notarielo
testamentu, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz miruša Mārtiņa
Kūmiņa mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, parāddevejiem- u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas

Ja tas minēta terminā nebūs izdarīts,
ted minētās personas atzīs ka atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
liet testamentu pasludinās par likumiga
spēkā gājušu.

Rīgā, 20. janvārī 1924. g. L. Ne 1855
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19887 . Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt., 3. civilnodala,
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1923. gada
17. aprilī Skujenes pagastā mirušā
Jāņa Kaspara dēla K a r k 1 i ņ a
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesibas ka mantiniekiem, legatarijiem,
Iideikomisarijiem, kreditoriem u. t., t.,.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja _ minētās_personas savas , tiesības
augša uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

1925. g. 14. janvārī. L. Nr. 1638.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners

19510 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3, civilnod.,
atklātā tiesas .sēdē l._ janvārī 1925. g.
Lība Teņa d. Tetera lūgumu deļ hipo-
tekarisko parādu dzēšanas un nolēma:
1. atzīt par iznīcinātām: a) obligāciju par
900 rbļ., apstiprinātu 25. aprilī 1879. g.
ar Nš 442, uz nekustamo īpašumu Vec-
attes muižas zemnieku zemes Stageru
mājām, Valmieras apriņķī ar zemes
grāmatu reģ. Nš 419, izdotu no Lība
Tetera par labu Jēkabam Tet'eram, kūja
pārgājusi uz Pēteri Simana d. Ķezberi
kā blankocesionaru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko un b) obligāciju par 4100 r.,
apstiprinātu 12. jūlijā 1901. g. ar Nš358,
uz to pašu nekustamu : īpašumu,, izdotu
no Lība Tetera par labu Krišjānim Indriķa
d. Miškem, kas. minēto obligāciju ir
cedējis blanko.

Rīgā, 1925. g. 7. janvārī. Ns 729
Priekšs. v. A. V e i d n e r s.

18971 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 7. janvārī 1925. g.
izklausīja mir. Jāņa Frid;icha d. Bukolda
mantojama masas aizgādņa Valta Reine
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas un nolēma: 1) atzīt par samak-

sātu .obligācijas 74,400 rbļ. lielu atlikumu
apstiprinātu ,5. martā 1912. g. ar Nš 699,
uz nekustamo īpašumu Rigas pilsētā,
ii. hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģ. Ne 630, Allredam Aleksandra d.
Oelricham par labu, kura obligācija ir
pārgājusi uz Rīgas biržas banku, kā
blankocesionaru, kas viņu ir cedējusi
ajkal blanko.

Rīgā, 1925. g. 7. janvārī. Ns 1440
Priekšs. v. A. Veidners.

18970 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata,_ uz Dārtas Zelman
pilnv. zv. adv. Jāņa Matisona lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 13. janvāri 1925. g. publicēto
1924. g.7. septembri Rīgā mirušas atraitnes
Marijas Dāvā meitas Ozoliņ, dzim.
Rudzīt, notarielo testamentu kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušās Ma ijas Ozoliņ mantojumu
vai sakara ar šo mantojumu, kā manti-
niekiem, legatarijiem, Iideikomisarijiem ,
parāddevejiem u. t. i., pieteikt savas
tiesibas, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības
bet testamentu pasludinās par' likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 21.janvarī 1925. g. L. Ns 1804
Priekšsēd. v. A.< V e i d n e r s

20036 Sekretārs A. Kalve '

Rīgas apyabalt. 3. civilnodala
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 7. junvarī
izklausīja mir. Annas Kusma m. Pav-lovas mantošanas lietu un nolēma-
par bezvestsprombūtnē esošās Semena
Prokofjeva _ (ai. Morozova) mantibuiecelt aizgādniecību, par ko ar pavēlipaziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.'

Rīgā, 1925. g, 9. janvārī. . Ns 129.
,no™ Priekšsēdētā ia'v- A- Veidners.
19308 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1913. ģ. februāra
mēnesī (diena iz lietas nav redzama)
Ņižņi-Tagilā, Permas ģub., ?mirušā Ale-
ksandra Ferdinanda Jāņa dēlā Strauss
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar to,
tiesibas kā mantiniekiem, legatariem ,
fideikomisariem, kreditoriem un 1.1., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, ,tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 21.janvarī 1925. g. L.Ns l330
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20037 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodala,
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 7. janvārī
izklausīja Jevgeņijas Stepana m. Šul-
ginas lūgumu atcelt par prombūtnē esoši
Alekseja Šulgina _mantu iecelto aizgād-
niecību un ' n o _l e m a': atcelt par bez-
vēsts prombūtnē esošā Alekseja Alek.
sandra d. Šulgina atstāto mantu ar
tiesas lēmumu no 1924. g. 13. maija
iecelto aizgādniecību, par ko pazinot
Rīgas pilsētas bariņu tiesai.

Rīgā, 1925_ g
^

10. janvārī. Ns 2169/23,'
Priekšsēdētaja v. A. Veidners

19320 Sekretārs A. Kalve. \

nas izdevumus.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.

an 748. p.p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 19. janv. 1925. g. Nš 43483/675
Priekšsēd. b. E g 1 i t s.

19904 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedribām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 10. decembra
lēmumu reģistrētā bezpeļņas biedrība:
Augstrozes kultūras biedrība .Gaisma",,
ar Valdes sēdekli Augstrozes pagastā.

Nodaļas pārzinis E g 1i t s.
19542 Sekretārs F ri d richsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām , savienībām uh
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 10. decembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība '.'.
.Berzones-Tālejaslopkopībasp 'arraudzibas
biedrība*, ar valdes sēdekli Bērzones pag.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
19541 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politisk-lm organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 10. decernbfa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Lēdurgas pirmā lopkopības pārraudzības
biedrība', ar valdes sēoekli Lēdurgas pag-

Nodaļas pārzinis E glīts.
19540 . Sekretārs Fridrichsons._

Rīgas apgabalties. 4. civilnod
^uz likum. par laul. 77. p. pamata,

dara zināmu, ka tiesa 7. janvārī 1925.g.;
Elizabetes-Katarinas-Dorotejas H assel-
stein, dzim. Evert, prasības lietā pret
Vilhelmu-Gustavu Kārļa d. Hasselsteinu,
par laulības Šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas noslēgta Rīgl,
Doma draudzē 1902. g. 28. aprilī starp
Vilhelmu-Gustavu Hasselsteiiu un Eliza-
beti-Kata ini-Doroteju Hasseļstein, dzim!
Evert, atbildētajā vainas deļ, piešķirot
prāvnieku meitas Margotu-Teolili-Eliza-
beti, dzim. 1904. g. 17. septembrī, atbil-
dētajam un Ellenu-Hermini-Šarloti, dzim.
1905. g. 18. decemb ī, prasītājai audzi-
nāšanai līdz viņu pilngadībai, uzliekot
atbildēiājam, pārlabu prasītājai sešpads-
mit (16) latus 50 sant. tiesas un trīs-
padsmit (13) latus 31 sant. lietas veša-

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedribām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 10. decernbfa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
. Palsmanes-Ķempu lopaopības pārrau-
dzības biedrība", ar valdes sēdekli Pals-
manes pag.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
1953j_ Sekretārs Fridrichsons

^
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par . iedrībām, savienibam un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka a< viņas 1924. g. 10. decernbfa
lēmumu reģistrēta savienība: .Latvijas
lauksaimniecības centralbiedrība", ar val-
des sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
19535 Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 26. nov.
lēmumu pārreģistrēti .Valkas un ap-
kārtnes biškopības biedrības' biedru
Pilna sapulce 12. oktobri 1924. g- Pa-
ņemtie grozītie statūti.
in-...i Nodaļas pārzinis Eg li ts.
I9d44 Sekretārs Fridrichsons.



Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām uu
politiskām organizācijām 17 p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 10. decernbfa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
slimu trūcīgu ebreju palīdzības biedrība
,Bikur-Cholim\

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
19534 Sekretārs Fri d r i c h s o n s.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedribām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p pamata
paziņo, ka ar viņas šīgada 17.decembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,Latvijas lopkopības centrālā savienība*,
ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g l i t s.
19533 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, kaar viņas_ 1924. g. _ 10.decernbfa
lēmumu pārreģistrēti .Lielā pagasta un
apkārtnes bļškopības biedrības" biedru
pilnā sapulcē 2. martā 1924. g. pieņemtie
grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
19538 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata
paziņo, ķa ar viņas 1924. g. 10. decernbfa
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: krāj-aizdevu sabiedrība
.Vienība", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
195V7 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. ties. lik. 293., 301. un 309'. p.p.
pamata uzaicina Alfrēdu Teodoru Mār-
tiņa dēlu Vasseru, kura dzives vieta
nezināma četru mēnešu laikā ierasties
šai tiesa saņemt norakstus no viņa sievas
Doras Emīlijas V a s s e r, dz. Zanderson,
iesudzības raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgava neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kancleja.

Jelgavā, 17. janv. 1925.g. L.NsI90'25
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

19910 Sekretāra pal. F. Kāps.

utiaiu mtbuncnt immi\i
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1924. g. 1. jūnijā Rēzeknes apr., Vidz-
muižas pagasta, Notru ciema piederīgā
Tichona Antona d. S o 1o v j e v a privat-
testaments. ar kuru testatora kustama
un nekustama manta novēlēta Stena-
nam un Paraskovijai Tichona b. b. So-
lovjeviem ar apgabaltiesas 1924. gada
2S novembfa lēmumu apstiprināts un iz-
dots mantiniekiem Stepanam un Paras-
kovijai Tichona b. b. Solovjeviem.

Daugavu., 10. janv. 1924. g. LNs848a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

19156 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales zemes grāmatu atjau
nošanas komisi'a

uz zemkopības ministr jas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta
atjaunošanu uz Kudrova» muižu, plati cā
apmēram 570,77 ha, atrodošos Ludzas
apriņķa Kačanovas pagas ā, kura muiža
pilna sastāvā ieskaitīta valsts /emes fondā
uz agrārās reformas likuma 1. daļas
2. panta un 3. panta ,a" punkta pamata,
kā Kristīnes Pētefa m. Kuzņ ~ecovas
mantinieku: Kuzņecovu, Katrīnas, Kristī-
ne? , pec vīra Luig, Zofijas, pēc vīra
Struve un Vasilija bijušais īpašums —
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktas tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un aušminētā Kudrovas muižt
var tikt ievesta_Latgales zemes grāmatu
reģistri ar visām attiecīgām tiesībām.
Pēc tam minētā muiža tiks pārvesta
uz valsts vārdu un būtu iespējams koro-
boret bijušai īpašniecei viņas neatsavi-
nāmo daļa

Daugavpilī, 1925. g. 15. janv. Ns 404
Komisijas priekšsēdētājs

apgabalt. vec. notārs E.Helvichs.
19708 Sekretārs A. Bēres.

Lati<il§.zii2iifaiD.atiaDii.ksiBisi|a,
uz Staņislava Vinca d. Dūres (Diures)
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no Aleksaridropoles muižas iedalītā
viena viensētas zemes gabala zem no-
saukuma .ferma Vidusala Ns 4", platībā
26 desetiņas 96 sažeņu vairāk vai mazāk,
atrodošos Ludzas apriņķa, Bolvu pagastā,
kuru viņš mantojis no sava tēva Vinca
Jēkaba d. Divra, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kufām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no izslu-
dināšanas dienas .Valdības Vēstnesī',
pretējā gadījumā nepieteiktas tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un minētie:
lūdzēja mantojuma devējs Vincis Jēkaba
d. Divra un pēc tam ari viņš pats, lūdzējs
var tikt ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 7. janv. Ns 164.
Apgabalt. vec. notāra v. A. Mi kalks.

192 >7 Sekretārs A. B e r g s.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. iec. mierties.
kufa kancleja atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sēj. 1. d. 1239. p., sa-
skaņa ar savu lēmumu 10. janvāri
1925. g. uzaic. 1924. g. 14. decembrī
mir. Varakļānu pag., Masaļsku sādžas
Konstantīna Jēzupa d. Masaļska
mantin., pieteikt savas mantos, tiesības
augša minētam miertiesnesim uz nelaiķa
atstāto kustamo un nekustamo manto-
jumu,atrod Rēzeknes apr.,Varakļānu pag.,
Masaļsku sādžā, 6 mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

Pec ši termiņa notecēšanas, nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

10l janvārī 1925. g. Ns 143
19296 Miertiesnesis J. B e r ķ i s.

Latgales zemei grāmatu atlaa-
noianos komisija

uz Ettas Leiba meitas Li b man lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
33 _ kv. saženu liela zemes gabala ar
ekam, atrodošos Daugavpilī, otrā pil-
sētas iecirknī, 30. kvartālā ar J6 12,
lit. .A", Miesnieku un Rīgas ielu stūrī
Ns 67,57, kuru viņa mantojusi no sava
tēva Leiba Zalmaņa dēla Čašnika ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, — uzai-
cina visas personas, kufām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu 4
mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktas tiesības skaitīsies par izni-
cinātām un minētie: lūdzējas manto-
juma devējs Leiba Čašniks un pēc tam
ari viņa pate, lūdzēja, var tikt ievesti
Latgales zemes grāmatu reģistri par no-
rādītas

^
nekustamas mantas īpašniekiem,

bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipotekarisku
apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 7. janv. Nr. 143.
Apgabalt. vec. notāra v. A. Mi kalks.

19261 Sekretārs A. Bergs

Latgales apgabaltiesas Rē-
zeknes apr. 2.iec.miertiesn.
uzaicina 19. jūnijā 1912. gadā
mirušU A n d t ē j a Andreja dēla
Karzubova mantiniekus pie-
teikt viņam savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantību sešu mē-
nešu laikā no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn."

Rēzeknē, 12. janvāri 1925 g.
19354 Miertiesnesis (paraksts).

Ventspils pils. pol. 2. iec. pr-ks izslu-
dina par neder., ka nozaud. iekšz. pasi,
izd. no Popes pag. valdes Ventspils
apr. 10. aug. 1920. g. ar Ns 1511 uz
Irmas Kriša m. Rone v. 18529

Jēkabpils apr. pr-ka pal 2. iec. izslud
par neder, noza d. iekšz. pasi, izd.
no Eķengraves miesta valdes 20. aug.
1923. g. ar Ns 155 uz Ēmilijas Jāņa m.
Stradiņ v. 18531

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Lejas Girša meitas Nochimov-
s k a s lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemes gabala platībā
109 kv. saženu ar ēkām, atrodošos Dau-
favpili, pirmā pilsētas iecirkni, 214.

vartalā zem Nš 4, lit. ,a", Jaunā ielā
Ne 4, kūju viņa ieguvusi kopā ar Sep-
šeli Morducha dēlu Nochimovski, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kufām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu četru mē-
nešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktas tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzēja var tikt ievesta Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītas nekustamas mantas īpašnieci bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekarisku apgfū-
tinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 7Janv. Ns 147.
Apgabaltiesas vecākā notāra v.

A. Mikalks.
19262 Sekretārs A. Bergs.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460'. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924. g. 10. decembra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Rīgas nomaļu sav-
starpējā ugunsapdrošinašanas biedrība",
ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
19536 Sekretārs Fridrichsons.
Rigasapgabalt. reģistrac. nodala
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924. g. 10. decernbfa
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Meiranu lauksaimnie-
cības mazinu koplietošanas biedrība
.Zemkopis* ar valdes sēdekli Meiranu
pagastā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
19532 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924. g. 10. dec.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Zvārtavas pag. jaun-
saimnieku lauksaimniecības mašinu_ kop-
lietošanas biedriba," ar valdes sēdekli
Zvārtavas pagasta.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
19531 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka viņas 1924. g. 10. decernbfa
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Kuivižu

^
jufmalas

zvejniecības mašinu koplietošanas bie-
drība," ar valdes sēdekli Salacas pag.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
19530 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka_ ar viņas 1924. g. 10. dec.
lēmumu pārreģistrēta .Bolderajas-Dau-
gavgrīvas-Buļļu-bilderliņu zvejniecības
biedrība" zem jauna nosaukuma: .Zvej-
niecības biedriba .Neptuns," ka ari
reģistrēti biedrības biedru pilna sa-
pulcē 7. septembrī 1924. g. pieņemtie
grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
19543 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1«24. g. 3. dec.
lēmumu pārreģistrēta .Rīgas latviešu
studentu savienības filistru biedrība,"
zem jauna" nosaukuma: .Patiia's filistru
biedriba," kā ari reģistrēti biedribas
biedru pilnā sapulce 27. oktobrī 1924. g.
pieņemtie grozītie statūti.

NoCaļas pārzinis E glīts.
19545 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.. 2014. un
2079 p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1923. g. 9 sugustā, Bebrenes
pagastā mirušā Ant.na G e r e i š i s at-
stāto mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 15. janv. 1925. g. L. J*1057/75
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

19614 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. "Amata uzaicina visus, kam
būtu uz 1918. g. 4. martā, Ļeņingradā
mirušā Alekseja D r a ņ i c i n a atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kredi-
toriem u. t. t.. pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 15. janv. 1925. g. L. 1*925/25
Priekšsēdētāja v. F e 1 dm a n s.

19615 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p.p. oamata uzaicina visus,
kam būtu uz 1923. g. 27. decembrī,
Maz-Vilces muiža miruša Jura Ozola
atstāto mantojumu kādas tiesības ka
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī'.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgava, 15. janv. 1925. g. L.J* 913 25
Priekšsēd. v. Feldmans.

1S616 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1923. g.
13. septembrī mirušā Jufa Otto (Atta-)
d. Glāznieka 1923. g. 30. jūlija
mājas kārtība sastādīto testamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī'. _

Pēc minēta termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 17. janv. 1925. g. L. Nš802/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

19913 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma par lau-
lību 50. un civ. proc. lik. 339., 366., 411-,
698., 700. un 718. panta 1. punkta pa-
mata, dara zināmu Lībai Marijai Sauka,
dzim. Trautman, ka tiesa 1924. g.
13. decembrī aizmuguras nosprieda viņas
laulību ar Johanu Albertu Sauku šķirt.

Jelgavā, 1925. g. 17. janv. L.>6134'|24
Priekšsēdētāja v. R. Mūllers.

19912 Sekretāra pal. F. Kaps.

Latgales apgabaltiesas I. civiln.
ar šo paziņo vizpāribal, ka mirušā
1924. g. 21. jūlijā Kolupes pagasta,
Daugavpils apriņķa, piederīga Jezupa
Andreja dēla J on a n a privattestaments,
ar kuru testatora kustama un nekusta-
ma manta novēlēta Jūlijai Jāņa d. Jonan
ar apgabaltiesas 1924. gada 21. nov.
lēmumu apstiprināts un izdots mantinie-
cei Jūlijai Jāņa m. Jonan.

Daugavp., 9. janv. 1925.g. LNšll94a/24

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
19157 Sekretāra J. Kangurs.

latgalis apgabaltiesas I. civilnodala
ar šo paziņo vispārībai, ka mir. 1924. g.
24. aprili Ludzas apriņķa, Zvirgzdienas
pag. Eipļu ciema pieder. Jāņa Vikentija d.
Putekļa privattestaments, ar kuru
testator'a kustama un nekustama manta
novēlēta Soiijaī un Jāņam Putekļiem, ar
apgabaltiesas 1924. g. 7. novembfa lē-
mumu apstiprināts un izdots mantinie-
kiem Sofijai un Jaņam Putekļiem.

Daugavp., 8. janv. 1925.g. LNš822a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

19281 Sekretārs J. Kangurs.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 17. dec.
lēmumu pārreģistrēti .Sērmūkšu biš-
kopības biedrības" biedru pilna sapulce
2. martā 1924. g. pieņemtie grozītie
statūti.

Nodaļas pārzinis E g I ī t s.
19718 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 17. dec.
lēmumu pārreģistrēti .Gaujenes biš-
kopības biedribas .Bite" biedru pilnā
sapulcē 2. novembrī lv24. g. pieņemtie
grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
19719 Sekretārs Fridrich s o n s._

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņoo, ka ar viņas 1924. g. 17. dec.
lēmumu pārreģistrēti .Kalsnavas pa-
tērētāju biedrības .Mrauts' biedru pilna
sapulcē 30. novembrī 1924. g. pieņemtie
grozitie ttatuti.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
12153 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodala
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
10. decernbfa lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedriba: „Stamerienes lop-
kopības pārraudzibasbiedrība .Centība,"
ar valdes sēdekli Stamerienes pag.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
19721 Sekretārs Fridrichsons.

Latgales apgabalt. 1. civilnodala
uz dv. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata uz Elenas
Alfona m. Lelevas dzim Voļska
lūgumu, viņas prasibas lietā pret Andreju
Tadeuša d Lelevu par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no ši
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī."
" Pie lūguma pielikts noraksts no ta,
un laulības apliecība līdz ar norakstu.

Ja atbildētājs noteiktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Daugavp., 1925.g._ 8. janv. CLJ*U55p'24
Priekšsēdētaja b. J. Krūmiņš

19282 Sekretārs J Kangurs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Helēnas Otto meitas Trauberg,
dzim. Melcer, lūgumu par dzimtslieto-
šanas tiesību uz pilsētas nekustamo
mantu, sastāvošu no 253 kv. saženu
liela zemesgabala ar ēkām atrodošos
Daugavpilī, trešā pilsētas iecirknī, ārpus
cietokšņa rajona, 75. kvartālā ar N» 3,
lit. ,v", Miera bij. Žitomiras ielā Ns 24,
kufu viņa kopā ar b'āli Voldemāru Otto
dēlu Melceri, mantojuši no savas mātes
Helēnas Jūlija m. Melcer, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kufām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no izslu-
dināšanas dienas . Valdības _ Vēstnesī",
pretējā gadījuma nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un minētie:
lūdzējas mantojuma devēja Helēna Jūlija
meita Melcer un pec tam ari pate lūdzēja
var tikt ievestas Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās mantas
tiesību īpašniecēm bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 7. janvāri.
Ns 139.

Apgabaltiesas vecāka notāra
vietā A. Mikalks.

19260 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu uz Žogotu muižu ar folvar-
kiem, platībā 1084,91 ha, atrodošos
Rēzeknes apriņķa, Rozenmuižas pagastā,
kufa muiža ar iolvarkiem pilnā sastāvā
ieskaitīta valsts zemes fondā uz agrārās
reformas likuma 1. daļas, 2. panta un
3. panta ,a" punkta pamata, kā Veras
Zāmueļa m. Nolde bij. īpašums, — uzai-
cina visas personas, kufām ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to _ paziņojumu
4 mēnešu laika no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī?, pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un augšm. Žogotu muiža ar Iol-
varkiem var tikt ievesta Latgales zemes
grāmatu reģistri ar visām attiecīgām
tiesībām Pēc tam minētā muiža ar
iolvarkiem tiks pārvesta uz valsts vārdu
un būs iespējams koroborēt bijušai
īpašniecei viņas neatsavināmo daļu.

Daugavpilī, 1925. g. 15. janvārī.
Nr. 399.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvichs.

19707 Sekretārs A. Bergs.

Rīgas 10. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu i 924. g. 19. dec.
uz civ. ties. lik. 2011., 20i2., 2 19. un
2079. p. p. pamata uzaicina 14. jūnija
i924. g., Rigā, mirušā Mārtiņa
Mārtiņa dēla Strautmaņa li-
kumīgos mantiniekus, legetarijus,',
fideikomisarijus, kreditorus un t. t.
pieteikties pie minētāmiertiesneša .Rīgā,
Andreja Pumpura ielā *, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn."

Ja minētas personas savas tiesības
augšā minētā laikā nepieteiks, tad viņas
tiks atzītas, kā šīs tiesibas zaudējušas.
19083 Pap. miertiesnesis D. Sarkans.

Daugavpils apr. 8.iecirkņa
miertiesnesis.

saskaņa ar savu 1925. g. 9. janvafa
lēmumu un uz civ. proc. lik. 140i.p. un
civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p.
pamata ar šo paziņo, ka pēc
1923. g. 22. februārī mirušā Pētefa
Indriķa d. K a 1 n i ņ a ir palicis manto-
jums Krustpils p*"., Andranu sādžā
30 desetiņu zemes"*ft ekam un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa kancleja
Krustpilī sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Krustpilī, 1925.g. 10 janv. Nš51
19297 Miertiesnesis L i e 1me ž s.

Rušonu virsmežniecība
pārdos otrelzējos torgos 13. februārī 1925. g.
I. iecirkņa mežniecības kancleja, Zamostjas muižā

augošu mežu, sekošās vienībās:

Ķ Pārdos|Droš.naudas
§3. Pēc Pēc .3.IzārT Kul--
>3 Novads, apgaita un kv. NšN» plātī- celmu r 3 tīrīša- turu
§1 °as skaita % - nai naudaļļ o
H I , ha i"*" sK- 2 latos

II iecirkņa mežniecībā.

1 Dorotpoles novads apgaita Nš 20
(Kiseļevska) zemes fonda cirsma
1924./25. g., atd. Nš 1 1,88 — 1106,97 56 —

2 Dorotpolesnov , apg. Ne 18, zemes
fonda cirsma 1924. 25.g, atd. J*3 7,75 — 845.57 43 —

3 Dorotpoles nov., apg. Ns 18, zemes
fonda cirsma 1924./25. g., atd. Ne 4 1,79 — 254,07 13 —

4 Dorotpoles nov., apg. Nš 18, zemes
fonda cirsma 1924./25.g., atd. J*5 5,21 — 396,75 20 —

5 Dorotpoles nov., apg. Nš 18, zemes
fonda cir mal924./25.g., atd. Nš 9 3,51 — 97,52 5 —

I iecirkņa mežniecībā.
6 Dlužņevas nov., apg, Nš 5 (Kleša)

jaunsaimniec. Nš 27, atgriezums
virs 3 ha . — 148 856,84 43 —

7 Dlužņevas nov., apg. Nš 5 (K eša)
jaunsaimniec. Ns 27, atgriezums
vir» 3 ha . . _ 185 968,60 49 —8 Dlužņevas nov., apg. Nš 5 (Kleša)
jaunsaimniec. Nš 27, atgriezums
virs 3 ha — 177 1059,77 55 _

9 Dlužņevas nov., apg. Nš 5 (Kleša)
jaunsaimniec. Nš34 F, atgriezums
vifs 3 ha . . . — 253 832,57 42 —

10 Dlužņevas nov., apg. Nš 5 (Kleša)
jaunsaimniec. Ne 26F, atgriezums
virs 3 ha ... . _ 222 920,63 46 —11 Dlužņevas nov., apg. J* 5 (Kleša)
jaunsaimniec. >6 26F, atgriezums
virs 3 ha _ 268 738,— 36 —

Torgu sākums pulksten 12 dienā. Iepriekš torgu sākuma dalībniekiem jā-
iemaksā torgu komisijai drošības nauda 10°/a no vērtēšanas sumas, kura pēcnosolīšanas jāpapildina līdz 10 >/o no nosolītās sumas. Virsmežniecība patur sevtiesību noņemt no torgiem vienības pec saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas dabū-jamas virsmežniecības kancleja un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.
20226 Rušonu virsmežniecība.
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